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Broşura cuprinde informaţii legate de admitere şi reprezintă un ghid util atât 
pentru absolvenţii clasei a Vlll-a1 cât şi pentru părinţii acestora1 În vederea 

orientării şcolare pentru clasa a IX-a. 

lnfonnaţiile tipărite În lucrare sunt legate de admiterea În Învăţământul liceal1 
admiterea În Învăţământul profesional de stat şi admiterea În Învăţământul dual1 

pentru anul şcolar 2022-2023. 

Lucrarea este editată de Inspectoratul Şcolar Judeţean llfov1 
prin Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov şi este distribuită gratuit tuturor 

absolventilor clasei a VIII-a din anul scalar 2021-2022. 
1 1 

Pe lângă versiunea tipărită1 versiunea electronică a broşurii se poate 
descărca de pe site-ul www.isjilfov.ro. 
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Orientarea scalară 

Prezenta broşură se adresează absolvenţilor claselor a VIII-a şi cuprinde informaţii utile şi necesare privind 

continuarea studiilor în unităţile de învăţământ liceal. 

Continuarea studiilor este nu doar obligatorie pentru tine, c1 ş1 necesară pentru obţinerea unei calificări 

profesionale care să permită intrarea ta pe piaţa muncii. 

Alegerea unui liceu este o decizie foarte importantă, de ea depinzând, într-o mare măsură, viitorul tău socio

profesional. 

Întrebarea care se pune nu este ce liceu să alegi, ci de ce acel liceu, respectiv care este principalul motiv 

pentru a urma o anumită formă de învăţământ , un anumit profil, o specializare. Mai exact, în ce măsură te va 

ajuta în viitoarea ta carieră. 

Cu alte cuvinte, alegem un liceu pentru a ne construi un viitor, pentru a ne pregăti pentru o anumită profesie 

sau meserie. 

Pentru cei ce îşi doresc să urmeze cursurile unei facultăţi, opţiunea de acum va trebui să se îndrepte către un 

liceu, cu următoarele precizări: 

• învăţământul liceal cuprinde trei mari tipuri de licee, numite filiere, respectiv filiera teoretică, cea 

tehnologică şi vocaţională, fiecare formată din mai multe profiluri care includ o varietate de 

specializări/categorii de clasă; 

• în cadrul filierei teoretice regăsim 2 profiluri: real (cu clase de matematică-informatică şi ştiinţe ale 

naturii) şi uman (cu clase de filologie şi ştiinţe sociale); 

• la terminarea studiilor, absolvenţii claselor din cadrul filierei teoretice nu obţin o calificare profesională 

care să le permită să se angajeze, scopul urmării cursurilor la această filieră fiind obţinerea dreptului 

de a-şi continua studiile, respectiv în învăţământul superior, pentru cei care au absolvit examenul de 

bacalaureat sau în şcoli postliceale. 

Orientarea şcolară este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele se 

intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale şi ale mediului extern, social şi economic, se poate 

ajunge la modelarea unui traseu profesional optim. 

Alegerea rutei şcolare şi planificarea carierei sunt procese complexe de identificare a paşilor care trebuie 

parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupun stabilirea obiectivelor, a acţiunilor care vor fi realizate, a 

resurselor necesare (umane, financiare), a termenelor, responsabilităţilor, a rezultatelor concrete aşteptate, 

eliminarea obstacolelor. Aceste procese de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o persoană 

pe parcursul vieţii, includ diferite stadii aflate în succesiune cronologică şi presupun medierea între factorii de 
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personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Aceste procese cuprind totalitatea factorilor psihologici, 

sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi inftuenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul 

întregii vieţi a unei persoane. 

Aşadar, în alegerea unei cariere profesionale, trebuie să porneşti de la un set de premise: 

• Abilităţile intelectuale şi practice; 

• Competenţele obţinute prin şcolarizare; 

• Capacitatea de a transpune într-un domeniu de activitate achiziţiile obţinute în şcoală; 
• Aptitudinile speciale de care ai devenit conştient pe parcursul educaţiei; 

• Interesele şi motivaţiile personale; 

• Modelul oferit de familie (reproducerea experienţei profesionale a familiei); 

• Oferta profesională a societăţii. 
Pe viitor, în alegerea unei profesii trebuie să ţii cont de mai multe criterii cumulate pentru a avea un rezultat profesional cu satisfacţie 
pe termen lung: 

• activitatea desfăşurată să fie propria ta alegere; 
• să ai aptitudini şi abilităţi necesare profesiei alese; 
• dorinţa de a face această profesie o perioadă de timp cât mai îndelungată; 
• activitatea desfăşurată să îţi aducă satisfacţie şi împinire; 
• condiţiile de I ucru să fie cele dorite; 
• câştigul financiar să corespundă aşteptărilor tale; 

• să fie o activitate cu cerere pe piaţa muncii şi peste 10 ani, pe cât posibil; 
• să îţi facă păcere să se te perfecţionezi continuu într-un domeniu; 
• să reuşeşti să îţi creezi un echilibru între profesie şi viaţa personală. 

Uneori eşti nehotărât în privinţa carierei pe care o vei urma şi cauţi ajutor pentru a te putea decide. În procesul de decizie 
vocaţională concură o m!Jtitudine de factori, printre care şi familia ta. Familia poate şi are datoria să contribuie în procesul consilierii 
tale vocaţionale. 

Ţine cont permanent unde îţi propui să ajungi; altfel spus, nu te pânge de rezultate, de faptul că nu găseşti nimic care să ţi se 
potrivească, atâta timp cât nu ştii unde vrei să ajungi. În momentu în care ţi-ai punctat o destinaţie realistă, vei putea construi şi traseul 
pe care doreşti să TI parcurgi pentru a ajunge acdo unde îţi doreşti I 

MULT SUCCES! 
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PARTEA I 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

I 

An scolar 2022-2023 

Pentru a avea siguranţa unei decizii bine fundamentate cu privire la viitorul educaţional , candidaţii 

trebuie să deţină informaţii referitoare la: 

• procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţămân tul liceal de stat pentru anul şcolar 
2021 - 2022 şi calendarul admiterii aprobate prin OMEC nr. 5457/ 30.08 .2021 , modificat ş i 

completat de OMEC nr. 3203/28.01.2021 şi OME nr. 3721/23.04.2021; 

• procedura de înscriere; 

• reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din judeţul Ilfov ; 

• planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2021 - 2022; 

• filierele, profilurile şi specializările propuse de aceste unităţi de învăţământ liceal; 

• media ultimului candidat declarat admis, în anul şcolar 2021 - 2021, în uni tăţile pen tru care şi-au 
exprimat opţiunea; 

• calendarul înscrierii la licee; 

• unităţile şcolare care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în reg im bilingv sau clase în 
învăţământul vocaţional; 

• graficul susţinerii probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelo r de limbă modernă 

sau limbă maternă şi centrele de susţinere ale acestora. 

Este necesară sublinierea riscurilor ce pot apărea în acest proces decizional: 

• 
• 
• 

fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective; 
supraevaluarea propriilor abilităţi în cazul unor elevi cu rezultate şcolare modeste; 

lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat; 

• oscilarea în stabilirea opţiunilor. Studiile referitoare la orientarea elevilor de clasa a VI 11-a au a rătat 

că aproape jumătate dintre aceştia sunt indecişi cu câteva luni înainte de admiterea în clasa a IX
a; 

• 
• 
• 

• 

insuficienta cunoaştere a ofertei educaţionale şi a reţelei cu uni tăţile de învăţământ liceal; 

completarea greşită a codurilor în fişa de înscriere; 

aprecierea inexactă a nivelului de concurenţă între candidaţii care aleg aceeaş i unitate şcolară 
(anumite licee, profiluri sau specializări); 

completarea pe fişa de înscriere a unui număr insuficient de opţiuni . 

Acestea reprezintă doar câteva dintre riscurile care pot fi evitate printr-o bună cunoaştere a realită ţii şcolare . 

În acest sens, familia şi şcoala poartă o mare responsabilitate ş i , de aceea, colaborarea celor doi 
factori este esenţială pentru alegerea corectă a evoluţiei educaţionale a tânărului absolvent al clasei a VI li-a. 

Învătământul liceal poate fi urmat pe filierele teoretică , tehnologică şi vocaţ ională. 

La finalizarea învăţământului liceal - filiera vocaţională/ filiera tehn ologică , abso lvenţii pot obţine un 
atestat/certificat de competenţe profesionale. 
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FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Învătământ liceal - curs de zi 
' 

Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2022, indiferent de vârstă , precum şi cei din promoţiile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 -2023, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri 
de zi. 

Învătământ liceal - curs seral sau frecventă redusă 
' ' 

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu 
frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

Admiterea candidaţilor se va face în şedinţă publică on-line. 

Oferta de locuri pentru învăţământul liceal curs seral sau frecvenţă redusă include clasele organizate pe 
filierele teoretică şi tehnologică. 

PRECIZĂRI -ADMITEREA ÎN ALTE JUDEŢE 

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ 

a) Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la 

unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia 

naţională de admitere. 

b) Comisia naţională de admitere stabileşte, prin procedură, şi modalităţile de completare a opţiunilor şi de 

transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor 

acestor candidaţi. 

IMPORTANT PENTRU AFISARE! 
' 

Regulamentul (UE) 20161679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95146/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor) se aplică În mod corespunzător. 
Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul admiterii în 
învăţământul liceal sunt: 

1. codul individual alocat candidatului; 
2. judeţul de provenienţă; 
3. şcoala de provenienţă; 
4. limba maternă; 
5. media de admitere; 
6. rezultatele aferente evaluărilor elevului; 
7. media de absolvire; 
8. unitatea de învăţământ în care a fost repartizat; 
9. specializarea la care a fost repartizat. 

IMPORTANT! 

Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a 

candidaţilor/părinţilor este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de 

învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, în 

vederea planificării accesului în unitatea de învătământ. 
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CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE 

Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de 
admitere. 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor învăţământului 

gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de 
absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, 
care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

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

unde: 

MA= media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VI 11-a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 

*Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi 

literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul 
la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi 
completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere 
în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională 
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi însCAişi în învăţământul liceal sau 
profesional în clase cu predare în limbile minorităţilornaţionale. 

• Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 

rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 

• Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată , indiferent dacă una sau mai multe din notele 
obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci. 

• Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a 
VIII-a este inferioară notei cinci. 

• Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 

• Excepţie fac liceele/ clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare 
bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare 
în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba 
maternă. Pentru clasele unde se susţin probe de aptitudini, admiterea se face în conformitate cu 
prevederile metodologiei , conform OMEN nr. 4432/29.08.2014. 

• Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care 
candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini), se face prin repartizare 
computerizată (o etapă), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului 
pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de 
şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 

• În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, ace~tia vor fi departajaţi folosind, 
în ordine, următoarele criterii: 

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

b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
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c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 

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

e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.1 O 
din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea 
la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 

• În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată 
pentru acea unitate şcolară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai sus egale, 
atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

• Pentru liceul teoretic şi vocaţional , repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări , în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. 

• În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în 
următorii ani de studiu , potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. 
Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de 
formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale. 

• Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic, precum şi 
pentru liceul Waldorf, specializarea filologie , se vor organiza, înainte de începerea repartizării 

computerizate, probe de aptitudini , conform Anexei nr. 3 la OME nr. 5150/ 30.08.2022. 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

7 februarie 2022 

1 martie 2022 

9 mai 2022 

9 - 13 mai 2022 

20 mai 2022 

16 mai - 3 iunie 2022 

8 iunie 2022 

9 iunie 2022 

' 
PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023 

' 

EVENIMENTUL 

A. Pregătirea admiterii 

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 
pregătirea şi organizarea admiterii. 

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. 

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată 
în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul li ceal, 
filiera tehnologică. 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal pe filiere, 
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la 
nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a- VIII- a, 
în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin 
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi 
formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi. 
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea 
broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare. 

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 şi pe site-ul acestora a 
graficului şedinţelor /acţiunilor de completare a opţiunil or de către 
absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, precum şi a Metodologiei şi a 
Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, 
precum şi o adresă de e-mail şi un număr de telefon dedicate admiterii. 

Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor de admitere ale fiecărui 
judet, în versiune electronică si tipărită. 

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

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

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

30 iunie 2022 

1 iulie 2022 

1 iulie 2022 

11 - 13 mai 2022 

16 -17 mai 2022 

18 - 20 mai 2022 

23 mai 2022 

27 mai 2022 

8 iunie 2022 

30 iunie 2022 

1 iulie 2022 

EVENIMENTUL 

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

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

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor 
clasei a VIII-a. 

B. Probele de aptitudini 

Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini. 

Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi 
metodologice privind contestarea probelor). 

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de 
aptitudini. 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la 
probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică 

centralizată. 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 
exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică 

centralizată. 

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a 
listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin 
eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în 
aplicaţia informatică centralizată. 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin 
confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică 
centralizată. 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 
a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal 
respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată. 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

4 iulie 2022 

EVENIMENTUL 

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. Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au 
susţinut probe de aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admişi dar 
care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut, li se poate elibera, de 
către unitatea de învăţământ gimnazial, fişa de înscriere, pentru 
completarea opţiunilor în vederea participării la repartizarea 
Computerizată. 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a 
listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s 
au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor 
specifice în aplicaţia informatică centralizată. 

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

11-13 mai 2022 

16 - 17 mai 2022 

18 - 20 mai 2022 

23 mai 2022 

27 mai 2022 

30 - 31mai2022 

3 iunie 2022 

8 iunie 2022 

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă. 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă. 
NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor 
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la 
unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 23 mai 2022. 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă 
Depunerea contestaţiilor la pro beie de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind 
contestarea probelor). 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în 
aplicaţia informatică centralizată. 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care 
au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă, la unităţile de învăţământ de provenienţă. 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
Bucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei 
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin 
introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia 
informatică centralizată 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL 

D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 

8 aprilie 2022 

27 mai 2022 

27 mai 2022 

09 mai 2022 

04 - 05 iulie 2022 

07 iulie 2022 

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari 

pentru minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile 
speciale pentru rromi. 

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe 
locurile speciale pentru rromi 

NOTĂ: După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare; 
instruire. 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă. 
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate 
şi on-line. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, 
unităţii de învăţământ din care provine candidatul, În format pdf, avâna 
semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi 

conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, 
potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea 
recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care 
solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia rromă. 

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a 
recomandării scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de 
învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile 
speciale pentru rromi. 

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior 
acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de 
admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023! 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi (1-2 locuri/fiecare 
clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de 
pregătire/ calificare). 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora 
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ. 

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere 
verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa 
listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date 
computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată În considerare. 
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi 

comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face 
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a 
mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere 
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum ş1 
cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care 
au fost repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea 
participa la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în 
învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începeriJ 
cursurilor anului şcolar 2022-2023. 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL 

E. Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 
învăţământ de masă 

08 aprilie 2022 

08 aprilie 2022 

09 mai 2022 

27 mai 2022 

4 - 05 iulie 2022 

07 iulie 2022 

Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul 
Judeţean/ al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

(CJRAE/CMBRAE), care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a 
elevului. 
NOTĂ: Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singuruJ 
document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS 
nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurilE 
distinct alocate candidaţilor cu CES În unităţile de învăţământ de masă. 

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea 
de învăţământ de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi 

profesională emis CJRAE, care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile 
distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă. 

Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă 
pentru candidaţii elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru 
fiecare filieră/profil/ specializare/ domeniu de pregătire/ calificare). 

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de 
profesorii diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate în 
unităţile de învăţământ de masă pentru elevii cu CES. 
NOTĂ: Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc 
să candideze pe locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la 
acestea pot participa, În calitate de invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor dE 
învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de masă, specialişti din 
cadrul C]RAE/ CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi. După fiecarE 
şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 
înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 
învăţământ de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii 
claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ. Introducerea în baza de date 
computerizată a datelor din fişele de înscriere, verificarea de către părinţi 
şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea 
eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor 
corectate din calculator. 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES în unităţile de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor 
candidaţilor. 

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completat€ 
în fişa de înscriere. 
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, În scris, renunţarea 
la locul pe care au fost repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscrierE 
pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată ş1 
admitere În învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum 
şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului şcolar2022-2023 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL 

F. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 

04 - 06 iulie 2022 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către Comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul 
inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate 
unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să 
prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în 
funcţie de opţiunile exprimate de aceştia. 

G. Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal pentru 
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 

18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 

4 - 11 iulie 2022 

4 - 11 iulie 2022 

4 - 11 iulie 2022 

12 iulie 2022 

12 iulie 2022 

13 iulie 2022 

13 iulie 2022 

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 
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care 
doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea 
fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere 
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi ŞI 
candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de 
învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi 
dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care 
doresc să participe la etapa de repartizare computerizată şi admitere în 
învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2022-2023, completează opţiunile în perioada 8 -11 
iulie 2022. ' ' 

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică 
centralizată) a datelor din fişele de înscriere. 

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa 
listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date 
computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se 
vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată. 

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de 
înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum 
şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin 
confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de 
opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti. 

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al 
municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de 
către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în apli caţia informatică 
centralizată. 

Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum 
candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au 
fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către 
Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională. 

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificăril or în aplicaţia 
informatică centralizată. 
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DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

14 iulie 2022 

14 iulie 2022 

15 - 20 iulie 2022 

20 iulie 2022 

21, 22 şi 25 iulie 
2022 

EVENIMENTUL 

Repartizarea computerizată în învăţământul li ceal a absolvenţilor clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2022 - 2023. 

Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în 
mvăţământul liceal. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile 
neocupate în unităţile de învăţământul liceal din judeţ/municipiul 
Bucureşti. 

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

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

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

H. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, 
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 

25 iulie 2022 

26 iulie 2022 

27 - 28 iulie 2022 

28 - 29 iulie 2022 

1 - 3 august 2022 

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

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a 
candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candi daţilor pentru 
locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de 
masă. 

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verifi care a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

Afişarea rezultatelor la probele de apti tudini şi la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ş i rezolvarea eventualelor 
contestaţii. 

Primirea cererilor de înscriere a candidaţil or care au fost repartizaţi 
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarelE 
de înscriere în termen, a candidaţilor care au fost respinşi la liceele/clasele 
care au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor care au susţinut probe 
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în 
etapa a doua, precum şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat 
la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite 
motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv a candi daţilor pe 
locurile speciale pentru rromi şi a candi daţilor pentru locuril e distinct 
alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă. 

Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 
susţinut evaluarea naţională. 

Notă: Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locuri/€; 
distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îşi 

văstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere dupa 
soluţionarea situaţiilor speciale. 
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DATA LIMITĂ/ EVENIMENTUL PERIOADA 

Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locuri IE 

1 - 3 august 2022 distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masa 
îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere 
după soluţionarea situaţiilor speciale. 

Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

4 - 5 august 2022 Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul 
inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate 

,ni+-;;+-ilrn• rlo î'n ,;;+->;m"I~+- ~;:>.~;; 1-. rl-.~-. rlo 11 i ,Jio ')()') ') 

6 august 2022 Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin 
confirmarea încheierii ooeratiunilor specifice în aolicatia informatică centralizată 

I. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile 
9 mai 2022 anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2022- 2023. 

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă 

4 iulie 2022 redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023. 

14-15, 18-20 iulie Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din 

2022 
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului scolar 2022 - 2023. 

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
21, 22 şi 25 iulie 2022 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 pe locurile de 

la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă . 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere jude,tenela municipiului Bucureşti sau din proprie ini,fiativă, Comisia Na,fională 
de Admitere poate aproba, in situa.fii justificate, modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul 

admiterii În Învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023. 

SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/ A PROBELOR DE VERIFICARE A 

CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA MATERNĂ/ MODERNĂ 

Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de 

limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fisa de 
înscriere eliberată de scoala de provenientă. 

I ; 

Calendar pentru susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a 
cunostintelor de limbă maternă/de limbă modernă- ETAPA I 

' ' 

• 11 - 13 mai 2022 - Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii 

care doresc să participe la probe de aptitudini sau pentru probele de verificare a cu noştin ţelor de limbă 
maternă/de limbă modernă. 

• 16 - 17 mai 2022 - Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă. 

• 18 - 20 mai 2022 - Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de 
limbă maternă/de limbă modernă. 
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• 23 mai 2022 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă/ Depunerea contestaţiilor. 

• 27 mai 2022 - Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor. 

• În data de 30-31 mai 2022, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele unde 
au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/probele de aptitudini. 

• Pe 3 iunie 2022, candidaţii care au participat la aceste probe depun anexele fişelor de înscriere 
la unităţile gimnaziale absolvite. Aceste anexe (completate, semnate, ştampilate), se vor ataşa fişei de 
înscriere. 

Calendar pentru susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă - ETAPA II 

• Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi ş i a candidaţilor 
pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă - 22 iulie 2022. 

• Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă- 27-28 iulie 2022. 

• Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii - 28-29 iulie 2022. 

Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă în două probe: 

a) Proba scrisă, pentru care se acordă 70 de puncte (din care 1 O puncte din oficiu) 

b) Proba orală, pentru care se acordă 30 de puncte . 

Timp de lucru pentru redactarea lucrării scrise : 60 de minute. 

Precizare 1: 
Este considerat promovat candidatul care a obţinut: 

• minimum nota 5 la examenul de verificare a cunostintelor de limba si literatura maternă. 

• minimum nota 6 la examenul de verificare a cunoştinţelor de limba modernă. 

Precizare 2: Conform OMEC nr. 5150130.08.2022, candidaţii care au promovat, pe 
parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru 
certificarea competenţelor lingvistice fn limbi străine pot solicita recunoaşterea şi 

echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu p roba de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională. 

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea fn clasele a IX-a cu program 
bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă 

certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau 
superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. 
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Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu 
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, 

conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 1 O la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

Candidaţilor, care, în clasa a VII-ala VIII-a, au obţinut p remiul I, al II-Zea, al III-lea sau 
menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză! franceză/ germană/ italiană/ 

spaniolă/ rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de 
învătământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în 
limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba 
respectivă şi li se echivalează cu nota 1 O la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv. 

Această prevedere se aplică şi candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele 
gimnaziale la o unitate de învăţământ din străinătate, având ca limbă de predare limba 
modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv. 

Pentru situaţiile prevăzute mai sus, dovada studierii lim bii respective la nivel de limbă 

de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor 
parcurse în străinătate. 

IMPORTANT! 

a. Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de 
limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de 
înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii şi participă la repartizarea computerizată. 

b. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ 
liceal din municipiu care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă/la clase cu 
predare în limba minorităţilor. 

c. Atenţie! Candidaţii care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat probele 
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/modernă, nu bifează pe fişa de opţiuni codul care 
corespunde claselor menţionate la punctul b. 

SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE A APTITUDINILOR 

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

vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele /probele astfel: 
a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8 din 

Metodologia de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face 
prin note; 

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea 
probelor se face pe bază de calificativ: admis I respins. 

Pentru profilul artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, 
aprecierea probelor se face prin note. 
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PROFIL SPORTIV l 
Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de: 

• Existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive-condi~e eliminatorie 

• Susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive. 

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE 
Pentru profilul sportiv, media finală de admitere se calculează a stfel: 

3APT+MA 
M FA = -------------------

4 
APT = nota fmală la probele de aptitudini 
MA = media de admitere 
MF A = media finală de admitere 
MF A se calculează cu două zecimale, fără rotunjire 

PROFIL TEOLOGIC 

SPECIALIZARE: PATRIMONIU CULTURAL 

SPECIALIZĂRILE: teologie, patrimoniu cultural, ghid turism religios, seminarii/ 
colegii/ licee teologice ortodoxe, baptiste, romano - catolice, greco-catolice, romano - catolice 
de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane. 

Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile 

vocaţional teologic, graficul admiterii ş1 alte informaţii legate de 
pagina web/pagina de Facebook a şcolii. 

de învăţământ cu profil 
aceasta vor fi anunţate pe 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/ colegiile/ liceele teologice 
ortodoxe, baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, 
reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, absolvenţi de gimnaziu având 
minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial. 

Elevilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, profil teologic li se calculează media fmală 
de admitere astfel: 

APT 
MA 
MFA 

MA +APT 
MFA=----

2 

= nota finală la probele de aptitudini 
= media de admitere 
= media finală de admitere 

MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
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PROFIL PEDAGOGIC 

SPECIALIZARE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE 

SPECIALIZĂRILE: fnvătători-educatoare, educator - puericultor, instructor de educatie 
extraşcolară, mediator scalar. 

Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS 

IMPORTANT! 

În data de 04 iulie 2022 se transmit de la liceele vocaţionale informaţiile cu pnvire la 

candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut/au echivalat probe de 
aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere. Aceştia 

completează fişa de înscriere cu opţiuni în vederea repartizării computerizate, la unitatea de 
învăţământ de nivel gimnazial. 

- PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE 

• Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor 
pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 

• Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire 

la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul 
respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă 
respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a Cl}noştinţelor de 
limba maternă menţionată la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. In caz contrar, 
opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 

• Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi modeme 
se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni, numai dacă au 
susţinut şi dacă au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă 
respectivă şi au pe fişă n~ta obţinută la această probă, conform prevederilor Art. 11 din 
Metodologia de admitere. In caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul 
repartizării computerizate. 

• Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne 
diferite la rubrica ,,nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională" 
(una dintre ele fiind, eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu). 

EXEMPLU DE COMPLETARE A OPŢIUNILOR: 

~ Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de 
zi, din Liceul „X", care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă, 

astfel: 

1. 1 o 7 

~ Dacă a doua opţiune este pentru Liceul „Y", specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, 
care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă, astfe l: 

2. 
2 7 9 

Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod, în ordinea preferinţelor, prin precizarea 
codului alocat fiecărei opţiuni. 
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Notă : numele unitătilor de învătământ si codurile folosite spre exemplificare sunt fictive. 
' ' ' 

• Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în 
fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa

model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea prefe rin ţe l or exprimate. 

• Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părinte lui/tutorelui legal instituit şi a 
dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere. 

• _Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţi unile şi numărul lor, să verifice 
corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşi tă poate 
conduce la o repartizare nedorită. 

• Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, precum şi cei care au 
susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au 
promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de 
aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă ş i , în perioada prevăzu tă de 
calendar, îşi completează fişele de opţiuni la unitatea de învăţământ de provenienţă. Aceşti candidaţ i 

participă la admiterea computerizată. 

• În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. 

• Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea g reşelii în 
baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. 

• Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al com isiei de înscriere, iar fişa 
corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată. 

Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de 
părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia 
părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din 
calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale . 

De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe 
lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere afişată la 
sediul unităţii de învăţământ, conform Art. 33 din Metodologia de Admitere, precum şi corectitudinea datelor 
personale, a mediilor/notelor. 

Nu se iau în considerare: 

~ opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art. 3; 
~ opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru clase bilingve, ale 

candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art.1 0; 

~ opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoşti nţelor de 
limbă modernă, prevăzută în metodologie. 
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ADMITEREA COMPUTERIZATĂ- ETAPA I 

lîn perioada 04- 11 iulie 2021: 

~ completarea op~unilor în fi~ele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a ~i de către părinţii 

acestora, asista~ de dirigin~i claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ; 

~ introducerea datelor de pe fişe În baza de date computerizată se va face, pe măsură ce se 
completează fişele de Înscriere conform planificării stabilite de comisia din unitatea de 

Învăţământ; 

~ verificarea de către părinţii şi elevii, În prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa 
listată de calculator pentru fiecare elev. 

• În data de 12 iulie 2022, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de 
Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi transmite acesteia eventualele nereguli 
semnalate, în scopul remedierii acestora. 

• Corectarea erorilor se face până la data de 13 iulie 2022 ş i se confirmă la Centrul Naţional 

modificările. 

• Până la data de 14 iulie 2022, Centrul de Admitere al Judeţului Ilfov tipăreşte ş i afişează în fiecare 
unitate de învăţământ gimnazial: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi; 

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţul Ilfov, după 
încheierea primei etape de admitere. 

La încheierea primei etape - repartizare computerizată, Centrul de Admitere al judeţului Ilfov transmite 
fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admiş i în acea unitate, pe filiere, profiluri, 
specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai 
târziu până la data de 14 iulie2022. 

În perioada 15-20 iulie 2022, candidaţii depun/ transmit, la unităţile de învăţământ liceal la 

care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în 01iginal. 

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

pe baza următoarelor acte: 

• cererea de înscriere; 

• cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; 

• adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a; 

• foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale) ; 

• fişa medicală. 

BROŞURĂ ADMITERE - învăţământ liceal, învăţământ profesional, învăţământ dual, an şcolar 2022-2023 22 



ADMITEREA COMPUTERIZATĂ-ETAPA A II-A 

Până la data de 25 iulie 2022, unităţile de învăţământ liceal transmit Comisiei de Admitere a 
Judeţului Ilfov, situaţia locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor rromi, 
precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor 
de aptitudini sau de verificarea cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. 

jÎn perioada 1 - 3 august 2022: 

Se vor primi cererile de înscriere: 
> a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu 

şi-au depus dosarele de înscriere în termen; 
> a candidaţilor care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini 

şi a candidaţilor care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
de limbă maternă în etapa a doua; 

> a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în 
prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, 
inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile 
distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă; 

> a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională. 

Notă: Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţi i pentru locurile distinct 
alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îşi păstrează prioritatea 
pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale 

În perioada 4 - 5 august 2022 are loc repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către 
Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov. 
În perioada 08 - 12 august 2022, candidaţii depun/ transmit, la unităţile de învăţământ liceal 
la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării se efectuează pe baza 
următoarelor acte: 

- cererea de înscriere; 
- cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; 
- adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a; 
- foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale); 
- fişa medicală. 

REZOLVAREA SITUATIILOR SPECIALE APĂRUTE DUPĂ 
ETAPELE DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 

În perioada 21, 22 şi 25 iulie 2022, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov rezolvă situaţiile 
speciale apărute după etapele de repartizare computerizată, astfel: 

În perioada 21 - 22 iulie 2022, se vor primi cererile de înscriere a candidaţilor care au fost 
repartizaţi computerizat în etapa de admitere şi se află în următoarele situaţii: 

situaţii medicale speciale; 
schimburi de elevi; 
redistribuirea candidaţilor gemeni; 
distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu; 
corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor 
exprimate de elevi etc. 
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> Nu se va depăsi numărul maxim de 30 de elevi la clasă si se va respecta, în toate 
cazurile, crite1iul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul Comisiei de 
Admitere a Judetului Ilfov după inventarierea tuturor cazmilor existente la nivelul 
judetului Ilfov. 

> Prin excepţie de la prevederile art 54 alin. (2) din Metodologia de organizare ş i desfăşurare 

a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 -
2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/ tripleţi se pot 
redist1ibui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa 
celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la 
specializarea la care se solicit redistribuirea, la cererea părintelui/ tutorelui/ 
reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care, prin redistribuirea candidaţilor 
gemeni/ tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile 
art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
> Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (14), se referă la media de 

admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată ş i se aplică în toate cazurile în 
care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de 
şcolarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare 
special acordate pentru candidaţii rromi şi pentru candidaţii cu CES. 

În data de 25 iulie 2022 - Repartizarea candidaţilor de către Comisia de admitere judeţeană. 

De asemenea, tot în perioada 21, 22 şi 25 iulie 2022, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 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. Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a 
acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov şi vor fi făcute publice 
până la data de 15 iulie 2022. 
Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (14), se referă la media de 
admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în 
care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de 
şcolarizare la specializarea/ clasă respectivă, fără a lua în considerare locurile 
suplimentare special acordate pentru candidaţii rromi şi pentru candidaţii cu CES. 

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

În perioada 04 - 06 iulie 2022 se va realiza înscrierea ş 1 repartizarea candidaţilor pentru 
învăţământul special. 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti ş i 

comunicate unităplor de învăţământ până la data de 03 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv 
posibilitatea de repartizare computerizată a candidaplor, în funcpe de opţiunile exprimate de aceştia. 
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ 

Admiterea candidaţilor de etnie rromă se face în limita a 2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare, conform Ordinului nr. 5.150/30 august 2021 
privind organizarea şi des:f'aşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023. 

27 mai 2022: Este data limită pentru depunerea şi înregistrarea de către 

părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea 

de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi 

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această 
situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine 
candidatul, în format pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru 
autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit 
statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 

părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 
apartenenţă la etnia rromă. 

*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare! 

Prima etapă de admitere: 

04 - 05 iulie 2022 : Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii 

care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi 

de diiiginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ. 

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere, verificarea de către 
părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor 

greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

7 iulie 2022: Repartizarea candidaţilor pe locuri speciale pentru romi. 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor candidaţilor 
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza op~unilor completate în fişa de înscriere. 

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei care au fost repartizaţi, dar 
care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de 
înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în 

învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023. 

NOTĂ: În a doua etapă de admitere candidaţii pe locurile speciale pentru rromi îşi păstrează 
prioritatea pe locurile destinate lor, locuri care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale. 
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂTĂMÂNT DE MASĂ 

Admiterea candidaţilor cu CES se face în limita a 1-2 locmi/clasă peste numărul de locuri 
acordat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022- 2023, aprobat de Ministerul Educaţiei 
şi se face compute1izat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. 

Afişarea locurilor speciale pentru candida~i cu CES: 09 mai 2022 
08 aprilie 2022: 

Ob~nerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE, care atestă 
existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului. 

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învăţământ de 
provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE, care atestă 
existenţa unei cerinţe educa~onale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe 
locurile distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă. 

NOTĂ: Certifzcatul de orientare şcolară şi prof esiona/ă este singurul document acceptat, conform 
prevederi/nr art. 3, literam) din OMECTS nr. 557412011, cu modifzcările ulterioare, pentru admiterea 
pe Incurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă. 

Repartizl1rea computerizată şi afişarea rezultatelor 

În perioada 04 - 05 iulie 2022: 
completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 

înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ 

de masă şi de către părinţii acestora, asista~ de dirigin~i claselor a VIII-a, la unitatea 
de învăţământ. 
introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere, 
verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de 
calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată ş i listarea 
fişelor corectate din calculator; 
verificarea de către părinţii şi elevii, în prezenţa diriginţilor, corect itudinea datelor 
din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. 

*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 

În data de 07 iulie 2022 se va realiza repartizarea candida~lor pe locurile distinct alocate candida~lor cu 
CES în unită~le de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candida~lor. Repartizarea candida~lor pe 
locurile distinct alocate candida~lor cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza op~unilor completate în fişa de înscriere. 

NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum 
şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost 
repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la p rima etapă 
de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţi i din 
seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023. 

In perioada 15-20 iulie 2022, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ liceal la 
care au fost declarati admisi dosarele de înscriere, cu 1inzând actele de studii în mi inal. 
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Înscrierea la licee a candidaţilor declara~ admişi în urma repartizării computerizate se 
efectuează pe baza următoarelor acte: 

- cererea de înscriere; 
- cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere ; 

- adeverinţă cu notele şi media generală ob~nute la Evaluarea Naţională-clasa a VIII-a; 
- foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale); 
- fişa medicală; 

- certificatul de orientare şcolară şi profesională. 

PRECIZĂRI PENTRU ABSOLVENŢII DE GIMNAZIU CARE ÎMPLINESC 18 ANI 

PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2022 - 2023 

Înscrierea pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilo r care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, se face la centrul special organizat la Liceul 
Tehnologic „Pamfil Şeicaru", Ciorogârla din Str. Şcolii nr.15, jud. Ilfov, telefon: 021 315 9114, după un 
orar care va fi comunicat din timp. 

Depunerea dosarelor se face în perioada 14-15 iulie 2022 şi 18-20 iulie 2022. Dosarul trebuie să 
conţină următoarele documente: 

cerere de înscriere; 
carte de identitate, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie (copii simple); 
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu 
subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; 
foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VlII-a (cu calculul mediei generale); 
fişa medicală. 

Repartizarea candidaţilor se face în data de 22 iulie 2022, pe locurile publicate în broşura de 
admitere, în două etape: 

1. Repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect 
unic/teste naţionale/ examenul de capacitate, în ordine descrescătoare a mediilor de 
admitere şi a opţiunilor; 

2. Repartizarea candidaţilor nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect 
unic/testele naţionale/ examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de absolvire a claselor V-VIII. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi: 
O.M.E.N. nr. 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare; 
www.edu.ro-Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022- 2023; 

https://isjilfov.ro/examene/admitere.i. 
O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010; 
O.M.E.N. nr. 4432/29.08.2014; 
Planul de şcolarizare 2022-2023 aprobat de M.E. 

De asemenea, vă recomandăm participarea dumneavoastră la şedinţele organizate de conducerile 
unităţilor şcolare gimnaziale în scopul consilierii privind orientarea şcolară şi profes ională. 

VĂ DORIM SUCCES! 
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PARTEA a 11-a 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DUAL 

DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2033 
Învăţământul profesional şi dual sunt rute de educaţie şi pregătire practică, care oferă absolvenţilor de 
clasa a VIII-a posibilitatea de dobândire a unei calificări profesionale; acesta este primul pas care 
trebuie urmat de toţi cei care doresc să ajungă să lucreze în meseria dorită. Doar procesul de calificare 
îi ajută să dobândească cunoştinţele şi abilităţile necesare practicării acelei meserii. 
Alegerea meseriei şi, ca atare, a calificării, este bine să fie !acută ţinând cont de abilităţile pe care elevul 
le are deja, nativ, precum şi de afinităţile sale pentru un anumit domeniu. Oamenii care au succes în 
meseria lor nu au ţinut cont de ce face majoritatea, ci de ce le place şi la ce se pricep cel mai bine. 

Învăţământul profesional şi dual, după clasa a VIII-a: 
- este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi; 
- pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi dual inclusiv elevii din 

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

recunoscută atât în ţară cât şi în Uniunea Europeană, conform Cadrului naţional al 
calificărilor. 

Avantajele parcurgerii învăţământului profesional/dual: 
- elevii beneficiază de susţinere financiară prin programul „Bursa profesională" (200 

lei/lună); 

- elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin 
acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică (minim 200 lei de la 
agentul economic - în cazul elevilor înscrişi la învăţământul dual) 

Pentru anul şcolar 2022- 2023 , admiterea în învăţământul profesional şi dual se 
realizează în 2 etape; pentru fiecare etapă de admitere se organizează: 

a) înscrierea candidaţilor; 
b) probă de preselecţie (învăţământ profesional); 
c) probe eliminatorii (învăţământ dual); 
d) proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaţilor este mai mare 

decât numărul locurilor oferite de unitatea şcolară); 
e) admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional şi dual pentru anul şcolar 2022 

- 2023 şi calendarul admiterii se realizează conform prevederilor ORDINULUI nr. 5.142 din 30 

august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional 

de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 precum şi a Metodologiei de 

orgamzare ş1 funcţionare a învăţământului profesional de stat O.M.E.N.C.S. nr. 

5033/29.08.2016. 

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 

2022-2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
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admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată pnn Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale ş1 cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea 

calendarului prevăzut în anexa nr. 1. 

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 

3 pentru anul şcolar 2022-2023 se deslaşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi 

des:f'aşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 

naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu respectarea calendarului prevăzut în anexa nr. 2. 

ORDINUL nr. 5.142 din 30 august 2021 

Conf. ART. 9 

(1) La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de 

naşteri se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angaj atul unităţii de 

învăţământ învestit cu astfel de competenţe. 

(2) Dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează 

solicitări de înscriere în clasa a IX-a de învăţământ profesional de stat şi de învăţământ dual de stat din 

partea unor candida~ din seria curentă, precum şi din partea unor candidaţi din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, inspectoratul şcolar, prin 

comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candida~, în intervalul 22 

august 2022 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere, calculate conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi 

des:f'aşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educa~ei 

na~onale şi cercetării ştiin~fice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 12 alin. (1 ) lit. 

a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări 

profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pot opta pentru învăţământul profesional şi dual elevii înscrişi în clasa a VIII-a promoţia 2022 

(numai dacă au promovat clasa a VIII-a) şi absolvenţii din seriile anterioare. 

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăţământ care are ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional şi dual, pe baza opţiunilor candidatului pentru una 

sau mai multe calificări profesionale existente în oferta şcolii ; înscrierea se realizează pe baza 

fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual, completată ş i eliberată de unitatea de 

învăţământ gimnazial. 

Fiecărui elev i se eliberează o singurii fisă de înscriere ventru fiecare etană din calendarul admiterii. 

PROBĂ DE PRESELECŢIE 

Proba de preselecţie poate fi solicitată de operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii 

de învăţământ care organizează învăţământ profesional. 
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Unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică elaborează 

procedura de preselecţie, pe care o anunţă public. 

Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, 
nediscriminatorii şi transparente. 

IPROBE ELIMINATORII 

ln situaţiile ·1n care, ca urmare a numarului mare de candidaţi estimat, sau din alte motlVe 
obiective în legătură cu posibilităţile de participare a operatorilor economici la probele 
de admitere, nu este suficientă o singură zi pentru desfăşurarea acestor probe la 
învăţământul dual, aşa cum este precizat în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 
514212021, procedura de admitere elaborată şi adoptată la nivelul unităţii de 
învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri poate prevedea deru larea 
probelor eliminatorii şi/sau de admitere în învăţământul dual de stat după cum 
urmează: 

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

Conform art. 9 alin. (5) din O.M.E.C. nr. 3554/2017, probele eliminatorii vizează evaluări 

psihoaptitudinale, de medicina muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerinţele specifice 
pentru anumite meserii şi locuri de muncă. Evaluarea acestor probe se finalizează cu rezultatul 
"promovat" sau "nepromovat". 

Rezultatele la probele eliminatoiii nu pot fi contestate. 

Precizările suplimentare pentru desfăşurarea probelor eliminatorii pentru anul şcolar 2022-2023 
sunt următoarele : 

1. În etapa I de admitere în învăţământul dual de stat 
a) Probele eliminatorii 

Desraşurarea probelor eliminatorii se încadrează strict în perioada şi precizările prevăzute 
de calendarul admiterii în învăţământul dual, şi anume: 

• Derularea probelor eliminatorii - în perioada 11-12 iulie 2022; 
• Comunicarea rezultatelor - în perioada 11-12 iulie 2022; 

Notă: Rezultatele probelor eliminatorii se vor afişa în fiecare zi din perioada de desfăşurare a 
acestora, astfel încât să existe posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi la probele eliminatorii în 
alte unităţi de învăţământ/calificări la care nu se organizează astfel de probe, până cel târziu în data 
de 13 iulie 2022 

• Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere- în 
perioada 11-13 iulie 2022 

• înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care 
şcolarizează în învăţământul profesional, inclusiv dual de stat, la care nu s-au organizat 
probe eliminatorii sau de preselecţie, se face în perioada 11-13 iulie 2022. 

b. Probele de admitere 
• Probele de admitere se susţin, de regulă, conform calendarului admiterii în 
învăţământul dual - în data de 14 iulie 2022; 
• La unităţile de învăţământ la care, din motive obiective, nu este suficientă o singură zi 
pentru susţinerea probelor de admitere, acestea se pot derula pe parcursul perioadei 13-14 
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iulie 2022, conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată şi adoptată la 
nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. 

2. a) În etapa a II-a de admitere în învăţământul dual, probele eliminatorii se 
încadrează strict în perioada şi precizările prevăzute în calendarul admiterii în 
învăţământul dual şi anume, în data de 29 iulie 2022 
b) Probele le de admitere 

• La unităţile de învăţământ la care sunt prevăzute probe eliminatorii, probele de 
admitere se desfăşoară în data de 1 august 2022; 

• La unităţile de învăţământ la care nu sunt prevăzute probe eliminatorii şi la care, 
din motive obiective, nu este suficientă o singură zi pentru susţinerea probelor 
de admitere, acestea se pot derula în datele de 29 iulie şi 1 august 2022, 
conform graficului stabilit prin procedura de admitere elaborată şi adoptată la 
nivelul unităţii de învăţământ in colaborare cu operatorii economici parteneri. 

Etapa a III-a de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale 
se face de către comisia de admitere judeţeană. 

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilor care nu au participat sau nu au 
fost admişi la etapele anterioare de admitere la învăţământul profesional şi dual, sau au fost 
admişi , dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere. Rezolvarea de 
către comisia de admitere judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în 
urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin 
redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele 
minime legale. 
Pentru învăţământul profesional, rezolvarea situaţiilor speciale se face în şedinţă publică la 
care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile 
minime de constituire a formaţiunilor de studiu, precum şi părinţii/tutorii legali ai acestora. 

NOTĂ: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în 
învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe eliminatorii sau probe de 
admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile vor fi 
Posibile doar cu acordul scris al unitătii de învătământJ transmis în urma consultării cu 

' ' 
operatorii economici. 

Înscrierea candidatilor la unitătile de învătământ care au ofertă educatională pentru 
învătământul profesional/dual se va face astfel: 

a) Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional si 
dual cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile 
generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin 
tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile 
obţinute în clasele V- VIII. La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fi şei de înscriere completată cu rezultatul la 
proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

b) Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. 

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaponală pentru învăţământul profesional oferă 

informapile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a oppunilor pentru 
calificările profesionale din oferta şcolii. 
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Notă: Se va elibera o singură fisă de înscriere. Nu se eliberează fise de înscriere elevilor din clasa ~ 
VIII-a cu situatia scolară neîncheiată, aflati în stare de corigentă sau repetentie. 

Lista candida~lor înscrişi în învăţământul profesional/dual se va afişa la sediile ş i pe site- urile 
unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 
învăţământul profesional/dual pentru care au optat, conform calendarului. 

IMPORTANT! 
Informa~ile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele ob~nute de aceştia în cadrul 
admiterii în învăţământul liceal sunt: 

• codul individual alocat candidatului; 
• judeţul de provenienţă; 
• şcoala de provenienţă; 
• limba maternă; 
• media de admitere; 
• rezultatele aferente evaluărilor elevului; 
• media de absolvire; 
• unitatea de învăţământ în care a fost repartizat; 
• specializarea la care a fost repartizat. 

Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a 

candidaţilor/ părinţilor este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de 

învăţământ cu privire la intenţia de depunere/ completare/ preluare a documentelor, în 

vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ. 

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE OPŢIUNI 
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DUAL 

1. Informatii din fisa de înscriere Pentru învătământul Profesional si dual ce se 
completează la unitatea de învătământ gimnazial 

Se completează informaţiile referitoare la datele personale ale candidatului (CNP, data 
naşterii, Numele şi prenumele candidatului şi iniţiala tatălui), după cum urmează: 

•Codul numeric personal (câmp obligatmiu) 
•Data naşterii (câmp obligatoriu) 
•Numele (câmp obligatoriu)= numele candidatului 
•Iniţială tată (câmp obligatoriu)= iniţiala tatălui 
•Prenumele (câmp obligatoriu)= prenumele candidatului 
2. lnformatii Privind optiunile din fisa de înscriere ce se completează la unitatea de 

învătământ care organizează învătământ Profesional si dual: 
La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi dual se completează 

informaţiile referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opţiunile 

candidatului (înregistrate în ordinea preferinţelor), rezultatele la probele eliminatorii (dacă e 
cazul), rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul), media de admitere ş1 rezultatul 
admiterii, precum şi eventuale menţiuni, după cum urmează: 

3. Unitatea = unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul 
4. Opţiuni pentru califică1ile profesionale din unitate - reprezintă lista opţiunilor alese 

de candidat din oferta şcolii respective, în ordinea preferinţelor. În fişa de înscriere candidaţii 
completează, cu asistenţa unităţii de învăţământ la care se face înscrierea, codurile 
califică1ilor pentru care optează din oferta şcolii respective, începând cu calificarea pe 
care o preferă cel mai mult şi continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor. 
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Ordinea opţ ionilor de pe fişă este semnificativă, prim a opţ iune exprimată este luată în considerare 
înaintea celorlalte opţiuni . Codurile opţ iunilor sunt formate din 3 cifre şi sunt unice pentru fiecare 
calificare la nivel naţional pentru toate şcolile şi se regăsesc, pentru fiecare şcoală, în broşura 

admiterii editată de inspectoratul şcolar, secţiunea pentru admiterea în învăţământul dual. 

Cea de a natra căsută trebuie completată cu D dacă elevul optează pentru forma de 
învătăm.ânt dual si P dacă elevul optează pentru forma de învătăm.ântprofesional. 

jp;J11iJ\11Qll„lj~ll1tJl11:C!t1~11llj:J:ili 
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, în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea 
cerinţelor exprimate de aceştia 
Probele de admitere organizate în situaţiile 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. 
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ pentru care 
numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condiţiile mai sus 
menţionate candidaţii vor fi anunţaţi cu privire la organizarea proba suplimentare de 
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi 
depăşeşte numărul de locuri .. 
Toate unităţile de învăţământ care au în ofertă învăţământ profesional au afişat la sediu procedura de 
admitere care cuprinde şi informaţii privind proba suplimentară de admitere, care vizează: 

• disciplina din planul de învăţământ al clasei a VIII-a la care se susţine proba suplimentară de 
admitere; 

•programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de 
admitere; 

•modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere; 
•modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere; 
•durata probei suplimentare de admitere; 
•modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor. 

ADMITEREA CANDIDAŢILOR MEDIA DE ADMITERE 

Achniterea în învăţământul profesional şi ch.Jal se realizează în 2 etape conform O.M.E 51421.30 august 2021 
În funcţie de numărul candidaţilor înscriş i, admiterea se realizează astfel: 
a dacă numărul candida~lorînscrişi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii, 

admiterea candidaţilor se face pe bazamediei de admitere: 

MAIP = JvIA = 20 ABS + 80 EN 
100 

unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional 
MA= media de admitere; 
ABS = mediagenerală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a; 
EN = mediageneralăobţinutălaevaluareanaţionalăsusţinutăde absolvenţii clasei a VIII-a 

}vfAIP = ).L4. = 20ABS + 80EN 
100 
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unde: 
MAID = media de admitere în învăţământul dual 
MA= media de admitere; 
ABS =media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a; 
EN =media generală obţinută la evaluarea na~onală sus~nută de absolven~i clasei a VIII-a. 

b. dacă numărul candidaţilor depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea şcolară, admiterea se 
face luând în considerare în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% 
nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea şcolară. 

_v....up = 70 X A,ll + 30 X PSA 

100 
MAIP =media de admitere în învăţământul profesional; 
MA= media de admitere calculată; 
PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

_'M.Afil = '7() X ..!.\ 1A + 30 X PS..4 
100 

MAID = media de admitere în învăţământul dual; 
MA= media de admitere calculată; 
PSA =nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ 
Media de admitere se calculează cu două zecimale. fără rotunjire 

a) 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 teste naţionale, pentru absolvenţii din 
promoţiile 2004-2007, cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru 
absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

b) Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţională, sau după caz, examenul de capacitate/ 
teste naţionale/ tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea 
naţională este 1 ( EN = 1 ). 

c) In cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de înscriere la o unitate şcolară, la 
care numărul total de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din ofertă, repartizarea pe calificări 
se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere calculată (MA). 

d) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în 
ordine, următoarele criterii: 

a. media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 
b. media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 

e) media probelor de admitere dacă s-au organizat probe de admitere; 
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 aceeaşi calificare, care au mediile de 
admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt 
declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

f) După fiecare etapă de admitere, listele cu candidaţii admişi, respectiv respinşi, sunt afişate la sediul 
unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. 

După afişarea rezultatelor candidaţii admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, 

dosarele de însCiiere care cuprind următoarele acte: 

• fişa de înscriere în învăţământul profesional şi fişa de opţiuni pentru învăţământul dual; 
• certificatul de naştere - copie şi original; 
• adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională I tezele cu subiect 

unic din clasa a VIII-a I testele naţionale I examenul de capacitate; 
• foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale de absolvire )-copie şi original; 
• fişa medicală. 
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Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, în perioada menţionată în calendar, 

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

utilizate ventru următoarele etaue de admitere în învătământul urofesional inclusiv dual. 

Candidaţii respinşi în etapa I de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, se pot se pot 
înscrie în etapa a 2-a pentru la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv dual, sau în 
învăţământul liceal. Candidaţii declaraţi admişi, care doresc să participe la admiterea în 
învăţământul liceal, 1idică fişele de înscriere la învăţământul profesional de la secretariatele 
unităţilor de învăţământ la care au fost admişi, pe baza unei cereri. 

Opţiunea de a participa la admiterea în învăţământul liceal atrage după sine renunţarea pentru etapa 
respectivă a admiterii la locul ocupat în urma admiterii la învăţământul profesional. 

Opţiunea de participare la admiterea în învăţământul liceal şi renunţarea la locul ocupat în învăţământul 
profesional se vor completa şi semna în fişa de înscriere la învăţământul profesional, de către candidaţi şi 

reprezentanţii legali ai elevilor minori. 

În perioada 9 - 10 august 2022, Comisia de Admitere a Judeţului Ilfov 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. 

Secretariatele unită~lor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părin~lor/ 
reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu 
informa~ile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, 
notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII- a; 
Completarea opţiunilor în anexa fişei de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe 
locurile speciale pentru romi şi pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în unităţile de 
învăţământ de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la 
unitatea de învăţământ; 
Eliberarea, de către unită~le de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual 
de stat, însoţită de anexa fişei de înscriere pentru candida~i care solicită aceasta 

IMPORTANT! 
Se va elibera o singură fişă de înscriere. 
Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în 
stare de corigenţă sau repetenţie. 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

Data-limită 

/Perioada 

1 martie 2022 

9 mai 2022 

, 
PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023 - ANEXA 1 , 

Activitatea 

Pre!?ătirea admiterii 

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de orgamzare a probei de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişe i de înscriere în 
anul şcolar 2022-2023 în învăţământul profesional şi în învăţământul dual de stat 

Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, 
concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de 
învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel 
judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a 
Vl11-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin 
verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii ş i formaţiunile de 
studiu la care aceştia sunt asociaţi 
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte, 
informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi 
în învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 Postarea broşurii pe site-urile 
inspectoratelor şcolare 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile 
privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în 
învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial ş 1 pe site-ul acestora a graficului 

9-13 mai 2022 şedinţelor 
de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, 

20 mai 2022 

inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei şi a calendarului admiterii, a modului de 
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul 
dual de stat, precum şi a unei adrese de e-mail şi a unui număr de telefon dedicate 
admiterii 

Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor care cuprind informaţii despre 
admitere, pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică ş i tipărită 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în 
învăţământul profesional de stat 

1 martie-13 
mai 2022 

16 mai-3 iunie 
2022 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2021-2022, şcolarizează elevi în clasa a Vl11-a, 
învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară activităţi de orientare ş i consiliere cu elevii de 
clasa a V111-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru 
carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea 
oportunităţilor oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare ş i consiliere se derulează 
cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse ş i asistenţă educaţională 
(CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) ş i 
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat ş i în învăţământul 
dual. Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ, 
CJRAE, inspectoratelor şcolare etc.). 

Şedinţe/ Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu elevii de 
clasa a VII l-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei ş i a calendarului admiterii, a 
procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul 
profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din 
fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat în judeţele în care 
există plan de şcolarizare pentru învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele 
specifice privind învăţământul dual. Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace 
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.). 
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Data-limită 

/Perioada 

16-27 mai 
2022 

8 iunie 2022 

9 iunie 2022 

Activitatea 

Inspectoratul şcolar judeţean (ISJ)/lnspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

(ISMB) organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei 
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau dual vor implica şi operatori 
economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei 
educaţionale la nivel regional. 

Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor de 
învătământ. CJRAE. ISJ/ISMB etc.). 
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 VIIl-a, precum ş i a listei elevilor corigenţi, repetenţi, 

cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia 
informatică centralizată 

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 VII l-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice 
completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne; 
Pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi 

organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

11-13 mai 
2022 

16-17 mai 
2022 

18-20 mai 
2022 

23 mai 2022 

27 mai 2022 

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţi! care doresc să 
participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere precum modelul 
aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la 
fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă"). 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere 

NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute 
la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice 
în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de 
circulaţie internaţională pot fi depuse /transmise la unitatea de învăţământ de 
provenienţă până la data de 23 mai 2022. 

Desraşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 
Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă sau maternă. Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia 
informatică centralizată 
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Data-limită Activitatea 
/Perioada 
30-31 mai Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţi ! au 

2022 susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat 
3 iunie 2022 la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de învăţământ 

gimnazial de provenienţă 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în 
format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au 

8 iunie 2022 promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ş i a 
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea ş i confirmarea finalizării introducerii 
acestora în aplicaţia informatică centralizată 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru r r omi 

Pregătirea admiterii 

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi 
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi 

8 aprilie 2022 Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile 
speciale pentru rromi 
NOTĂ: După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi 
NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii rromi se stabilesc de comisiile de admitere 
judeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin 
planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 

9 mai 2022 Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii rromi la clasele/unităţile de învăţământ 
profesional la care se organizează preselecţie ş i nici la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe 
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile. 
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă 

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate Şl 

online. 

27 mai 2022 În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din 
care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. 
Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei 

rromilor care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită 
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, 
de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea 

27 mai 2022 
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi 

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade 
nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învăţământul 
profesional 

Admiterea pe locurile speciale pentru r romi 

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat pe 
locurile speciale pentru rromi de către candidaţi! care solicită acest lucru ş i de către 

4-5 iulie 2022 
părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a V111-a, la unitatea de învăţământ sau prin 
formular transmis electronic 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice 
opţiune 
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Data-limită 

/Perioada 

6 iulie 2022 

7 iulie 2022 

Activitatea 

Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi la 
ISJ/ ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor 
candidaţilor 

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare 
a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei 
proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 

publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi 
comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. 

Mediile de admitere pentru candidaţii rromi care candidează pe locurile speciale pentru 
rromi în învăţământul profesional şi dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) 
lit. 
a) din Metodologia de organizare şi desraşurare a admiterii în învăţământul profesional 
de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 
5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se 
organizează probă suplimentară de admitere. Candidaţi! nerepartizaţi vor ridica fişele de 
înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale 
(CES) în unităţile de învăţământ de masă 

8 aprilie 2022 

8 aprilie 2022 

9 mai 2022 

27 mai 2022 

Pregătirea admiterii 

Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă 
existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului 

NOTĂ: Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform 
prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 
pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011, cu 
modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile 
de învătământ de masă. 
Depunerea ş1 înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de 
învăţământ de provenienţă a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de 
CJRAE/Cl\ffiRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în 
• -' îns<'rierii ""Pd11i" nP locurile clidin<'tP "lrw.ate în 11nit!\ti .IP învăt!lm!lnt .IP m"d 

Afişarea locurilor distincte alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţi! 

elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă /grupă pentru fiecare filieră/ profil/ specializare/ 
domeniu de pregătire/ calificare) 

NOTĂ: Locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de comisiile de admitere 
~udeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de 
şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru 
candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie 

şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, 
se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor 
înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

Şedinţe de informare ş1 mstruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, 
privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES 

NOTĂ: Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe 
locuri distincte alocate în unităţi de învăţământ de masă ş i la acestea pot participa, în 
calitate de invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional ş i 

profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/Cl\1BRAE, precum ş i alţi factori 
reprezentativi. După fiecare şedintă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 
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Data-limită 

/Perioada 
Activitatea 

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă 

4-5 iulie 2022 

4-5 iulie 2022 

7 iulie 2022 

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat pe 
locuri distincte alocate pentru elevii cu CES în unităţi de învăţământ de masă de către 
candidaţii şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a V111-a, la unitatea de 
învăţământ sau prin formular transmis electronic 

NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune 
gresită poate conduce la o repartizare nedorită! 

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate 
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comlSla de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti 

Repartizarea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în învăţământul de 
masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor 

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, 
conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti ş i 

comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. 

Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES care candidează pe locurile special destinate 
acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare ş i 

desraşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent 
dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere. 

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost 
repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi vor ridica fişele de 
înscriere la învăţământul profesional şi dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru 
înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

4-6 iulie 2022 

4-8 iulie 2022 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar 

judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 
mme 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare 
computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia. 

NOTĂ: Înscrierea ş i repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare 
cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în metodologia de 
organizare şi desraşmare a admiterii în învăţământul liceal de stat. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat 

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fi şa de înscriere în învăţământul 

profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor 
claselor a VIIl-a, mediile generale de absolvire, notele ş i mediile obţinute la evaluarea 
naţională din clasa a V111-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. 
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul 
profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care s olicită aceasta 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut ş1 promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţe lor de limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere 

/S J ILFOV _BROŞURA ADMITERE - ÎNV AŢ AMANT LICEAL, ÎNV AŢ AMANT PROFESIONAL, ÎNV AŢ AMANT DUAL, AN ŞCOLAR 2022-2023 40 



Data-limită 

/Perioada 

4-8 iulie 2022 

8 iulie 2022 

11-12 iulie 
2022 

11-12 iulie 
2022 

Activitatea 

Inscrierea candidaţilor la unităWe de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesionai pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat 

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă 
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru 
calificările profesionale din oferta şcolii. 

NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi 
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe 
locurile speciale destinate acestora sau care au renunţat, în scris, la locul ocupat. 

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 

profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional 
La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar numărul 
candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri 
disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de 
admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se 
organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, 
cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba 
suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu 
numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru 
fiecare calificare profesională 
Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, 

precum şi procedura de preselecţie. 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează sesiune de preselecţie 
Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea 
acesteia, conform graficului stabilit ş1 afişat de fiecare unitate de învăţământ care 
organizează preselecţie 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează sesiune de preselecţie 
Comunicarea rezultatelor sesmnn de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a 
organizat sesiunea de preselecţie Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la 
sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor 
respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de învăţământ şi calificări la care nu s- au 
organizat probe de preselecţie în învăţământul profesional sau probe eliminatorii în învăţământ 
dual până la termenul stabilit pnn calendarul admiterii în învăţământul 
profesional, respectiv în învăţământul dual. 

În situaţia 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 şi de informaţii detaliate privind organizarea 
acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii 
organizatorice). Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în 
învăţământul profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de 
înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ 
care organizează învăţământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de 
preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul învăţământului dual). 
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Data-limită 

/Perioada 

11-13 iulie 
2022 

11-13 iulie 
2022 

13 iulie 2022 

14 iulie 2022 

14 iulie 2022 

Activitatea 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează sesiune de preselecţie : Ridicarea de către candidaţii respmş 1 la 
preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea 
de învăţământ 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 învăţământ 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 ş1 promovat proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor 
obtinute la această probă. 
Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează 
în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de 
preselecţie, respectiv eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional ş i 

dual de stat 
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere 
prevăzute mai sus, precum ş1 cei care au renunţat la locul ocupat în sesiunea de 
preselecţie. De asemenea, se pot înscrie ş1 candidaţi care au fost respmş 1 la probe 
eliminatorii organizate în învăţământul dual. 

NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. Înscrierea candidaţilor respmş1 la unităţile de învăţământ care au organizat 
preselecţie ş1 care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaş i fişe, prin 
completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ ş1 a calificărilor 

profesionale pentru care optează. 
Actualizarea ş1 afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională 

pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul 
profesional de stat. 
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind orgamzarea probei suplimentare de 
admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare 
decât numărul locurilor oferite - situaţie în care se va preciza dacă se organizează proba 
suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la 
celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în s ituaţia în care 
candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu 
numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru fiecare calificare 
profesională 

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 
NOTĂ: 
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ pentru 
care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condiţiile 
mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea probei 
suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri. 

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ 
care au organizat proba 
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Data-limită 

/Perioada 

15 iulie 2022 

15 iulie 2022 

18-21 iulie 
2022 

18-21 iulie 
2022 

21 iulie 2022 

22 iulie 2022 

22 iulie 2022 

Activitatea 

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere 
Rezolvarea contestaţiilor 
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor 
de către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul 
profesional 
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional 
de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba 
de preselectie/admitere 

Validarea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pentru 
învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admiş i în învăţământul 
profesional de stat 
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional 
a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţi! admiş i, 
respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinş i 

Afişarea precizării pnn care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma 
primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de 
studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub 
rezerva completării în urma etapei a Il-a de admitere a numărului de locuri minim necesar 
pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a Il-a nu se 
vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor mmrme, se poate decide 
redistribuirea candidaţilor, pnn comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 
în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice 
la care vor fi invitaţi să participe 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional ş 1 dual de către candidaţii 
declaraţi respinşi. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul 
dual se pot înscrie în etapa a Il-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul 
dual sau în etapa a Il-a de admitere în liceu. 

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi în cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de 
înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu 
condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional la comisia judeţeană /a municipiului Bucureşti de admitere a 
situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a 
candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comlSla de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificările la care s-a organizat preselecţie. 

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale 
Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate 
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a Il-a de 
admitere în învăţământul profesional de stat ş1 în învăţământul dual din judeţ /municipiul 
Bucureşti 
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Data-limită 

/Perioada 

22 iulie 2022 

25 iulie 2022 

25 iulie 2022 

25 iulie 2022 

26-28 iulie 
2022 

26-28 iulie 
2022 

Activitatea 

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale 
Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate 
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a Il-a de 
admitere în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual din judeţ /municipiul 
Bucureşti 

Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi ş i 

a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea 
dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale ISJ/ISMB 
afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a 11-a de 
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia vor fi 
consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de 
înscriere. 
Transmiterea de către comlSla de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic ş1 în sen s, către comlSla de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a 
situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat 

Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate 
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a 11-a de 
admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din 
învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti 

Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru 
etapa a 11-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul 

Bucureşti 

ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a 
11-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

Etapa a li-a de admitere în învăţământul profesional de stat 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fiş elor de înscriere pentru învăţământul 
profesional ş1 dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de 
înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut ş1 au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, ş1 anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă . 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, 
dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu ş1-au depus dosarele de 
înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul 
profesional ş1 dual de stat Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional oferă informaţiile ş1 îndrumările necesare pentru completarea 
de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi, cât ş i candidaţii cu CES 
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 
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Data-limită 

/Perioada 

28 iulie 2022 

29 iulie 2022 

29 iulie 2022 

Activitatea 

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământu 
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional 
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările profesionale la care se organizează probe de 
preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere, indiferent de numărul 
candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere ca 
urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile, 
se vor afişa împreună cu lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile privind derularea acestor 
probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, 
alte detalii organizatorice). 

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările 
sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează 
proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste 
calificări. 

În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor libere la 
care se organizează sesiune de preselecţie, însoţită de menţiunea că în cazul candidaţilor 
respinşi la proba de preselecţie în etapa a 11-a de admitere care nu au completat mai multe 
opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu 
organizează preselecţie, aceştia vor fi repartizaţi de către comlSla de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile libere după finalizarea etapei a 11-a de 
admitere. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu 
numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru 
fiecare calificare profesională. 

Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, 
precum şi procedura de preselecţie. 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează sesiune de preselecţie 
Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea 
acesteia, conform graficului stabilit ş1 afişat de fiecare unitate de învăţământ care 
organizează preselecţie 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează sesiune de preselecţie 
Comunicarea rezultatelor sesmnu de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a 
organizat sesiunea de preselecţie 
Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile libere 
după finalizarea etapei a 11-a de admitere de către comlSla de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti. 
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul 
profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de înscriere la 
învăţământul profesional ş1 dual în vederea participării la etapa de repartizări ş 1 
redistribuiri pe locurile libere. 
Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a 11-a de admitere, de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti în situaţia în care candidaţii au completat mai multe 
opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a 
organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscriş i 
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. 
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesmnu de preselecţie va fi însoţită de 
precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere ş i de informaţii detaliate privind 
organizarea acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaţilor, alte detalii organizatorice). Rezultatele obţinute la probele de preselecţie nu 
pot fi contestate. 
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Data-limită 

/Perioada 

1 august 2022 

1 august 2022 

2 august 2022 

3 august 2022 

4-5 şi 8 august 

2022 

Activitatea 

Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ la care numărul de 
candidaţi depăşeşte numărul de locuri 

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ 
care au organizat proba 

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere 

Rezolvarea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere 

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor 

de către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul 

profesional 

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional 
de stat de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba 
de preselecţie/admitere 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru 
învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor declaraţi admiş i în învăţământul 

profesional de stat 
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional 
a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admiş i, 

respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinş i 

Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma 
etapei a 11-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de 
studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub 
rezerva completării numărului de locuri mm1m necesar pentru constituirea formaţiunilor 
de studii, prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, prin repartizarea 
de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi 
Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi în cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de 
înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 

candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu 
conditia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

Transmiterea de către comlSla de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic ş1 în sens, către comlSla de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi ş1 a 
situaţiei locurilor neocupate în învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual 

Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform 
propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul 

8 august 2022 profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii 
şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor 
înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatorii 
economici şi cu acordul acestora, sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul 
acţiunilor de repartizare ş1 redistribuire organizate de către comlSla de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în sens comlSla de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti cu privire la acest acord. 
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Data-limită 

/Perioada 
Activitatea 

Etapa a III-a de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de 
către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

9-10 august 
2022 

9-10 august 
2022) 

10 august 
2022 

10 august 
2022 

Afişarea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu 
locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere 
şi de rezolvare a cazurilor speciale 
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire 
pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale 

(conform graficului afişat de comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti 

Repartizarea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admiş i la etapele anterioare de admitere, 
atât la învăţământul liceal, cât şi la cel profesional şi dual, sau au fost admişi, dar nu au 
confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere 
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor 
de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s
au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi 
la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale 
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost 
admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a 
formaţiunilor de studiu, precum şi părinţii/tutorii legali ai acestora. 

NOTĂ: 
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la 
admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe 
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscriş i pe 
numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul sens al unităţii de 
învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. 
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către 

unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de 
stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite 

Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a 
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor 
de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin 
comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor ş i 
redistribuirilor, pnn confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia 

informatică centralizată 

/S J ILFOV _BROŞURA ADMITERE - ÎNV AŢ AMANT LICEAL, ÎNV AŢ AMANT PROFESIONAL, ÎNV AŢ AMANT DUAL, AN ŞCOLAR 2022-2023 47 



CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL DE STAT PENTRU 
CALIFICĂRI PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI 

NATIONAL AL CALIFICĂRILOR, PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023 , , 

Data-limită 

/Perioada 

1 martie 
2022 

9 mai 2022 

9-13 mai 
2022 

20 mai 2022 

Activitatea 

Pregătirea admiterii 

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de orgamzare a probei di; 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişei de înscriere în 
anul şcolar 2022-2023 în învăţământul profesional şi în învăţământul dual de stat 

Afişarea ofertei educaţionale aprobate pentru învăţământul dual, concretizată î11 
domenii de pregătire ş1 calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economic 
parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul unităţil01 
de învăţământ gimnazial ş1 la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională 

pentru învăţământul dual 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial ş1 la mve 
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a Vlil-a, în Sistemu 
informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, 
după caz, a informaţiilor privind elevii ş1 formaţiunile de studiu la care aceştia sun1 
asociaţi 

Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde în secţiuni distinct<; 
informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de sta1 
şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiili; 

privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi Îl1 

învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului şedinţel01 

de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, 
inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei şi a calendarului admiterii, a modului di; 
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământu 
dual de stat, precum şi a unei adrese de e-mail ş i a unui număr de telefon dedicat<; 
admiterii 

Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor care cuprind informaţii desprc; 
admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în 
învăţământul dual 

1 martie-13 
mai 2022 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2021-2022, şcolarizează elevi în clasa 
a V111-a învăţământ gimnazial organizează ş1 desfăşoară activităţi de orientare ş 

consiliere cu elevii de clasa a V111-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei munci· 
ş1 a oportunităţilor pentru carieră ş1 pe continuarea pregătirii pnn învăţământu 

profesional, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual. Activităţile di; 
orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţea11 
de resurse ş1 asistenţă educaţională (CJRAE) Centrului Municipiului Bucureşti di; 
Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual. 
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor di; 
învăţământ, CJRAE, inspectoratelor şcolare etc.). 
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Data-limită 
IP • -•o:o 

16 mai-3 
iunie 2022 

16-27 mai 
2022 

8 iunie 2022 

9 iunie 2022 

Activitatea 

Şedinţe/ Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu 
elevii de clasa a V111-a ş1 părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei ş 1 <l 

calendarului admiterii, a procedurilor de admitere ş i a planului de şcolarizare în 
învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, a modului de completan 
a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat 
În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod 
obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual. Acţiunile menţionate se po1 
organiza ş1 pnn mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă 

online etc.). 

Inspectoratul şcolar judeţean (ISJ) Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşt' 

(ISMB) organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea oferte· 
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru învăţământul dual şi/sau pentru învăţământul profesional de sta1 
vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea ş i o 
secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional. 
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor de; 
învăţământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.). 

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 V111-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, 

cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţi<J 
informatică centralizată 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către; 

Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolv ire; 
ale absolvenţilor clasei a V111-a, pnn confirmarea finalizării operaţiunilor specifice; 
completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi modeme 
pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în 

limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă 
(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional şi dual) 

11-13 mai 
2022 

16-17 mai 
2022 

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să 

participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
NOTĂ: Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca modelul aprobat c<J 
anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal („Anexa la fişa de; 
înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare <l 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă"). 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere 

NOTĂ: 

Documentele necesare pentru recunoaşterea ş1 echivalarea rezultatelor obţinute fa 
examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice î11 
limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admitere<J 
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie; 

internaţională pot fi depuse /transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până 

la data de 23 mai 2022. 

18-20 mai 2022 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
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Data-limită 

/Perioada 

23 mai 2022 

27 mai 2022 

30-31 mai 
2022 

3 iunie 2022 

8 iunie 2022 

8 aprilie 
2022 

9 mai 2022 

Activitatea 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţel01 
de limbă modernă sau maternă Transmiterea către comlSla de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prm completarea acestora în aplicaţi<i 

informatică centralizată 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţi! au 
susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de:: 
învăţământ gimnazial absolvite 

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, prm introducerea ş1 confirmarea fmalizării introduceri· 
acestora în aplicaţia informatică centralizată 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 

Pregătirea admiterii 

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţ' 
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi 

Şedinţe de informare ş1 instruire cu părinţii ş1 elevii privind admiterea pe locurile:: 
speciale pentru rromi 

NOTĂ: După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi 

NOTĂ: 
Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii rromi se stabilesc de:: 
comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatori' 
economici şi se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locur· 
alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locur 
suplimentare la clasă/grupă de calificare. 
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii rromi la clasele/unităţile de învăţămân1 

profesional la care se organizează preselecţie ş1 mei la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe:: 
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pc:: 
numărul de locuri disponibile. 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă 
NOTĂ: 
Recomandările scnse vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate ş1 online. îr 
această situaţie, recomandarea este transmisă, pnn e-mail, unităţii de învăţământ din 

27 mai 2022 care provme candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. 
Răspunderea pentru autenticitatea ş1 conţinutul recomandării revme atât organizaţie· 

rromilor care o emite, potrivit statutului ş1 procedurilor interne propm cu pnvrre la 
eliberarea recomandării, cât ş1 părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită 

eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia rromă. 
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Data-limită 
/P„ri.n."'d"' 

27 mai 2022 

4-5 iulie 
2022 

6 iulie 2022 

7 iulie 2022 

Activitatea 

Depunerea ş1 înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scris<:: 
de apartenenţă la etnia rromă la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea 
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi 
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioad<:: 
nu va mai fi luată în considerare pentru nic10 etapă de admitere în învăţământu 
profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023. 

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi 

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat p<:: 
locurile speciale pentru rromi de către candidaţi! care solicită acest lucru ş i de cătr<:: 
părinţii acestora, asistaţi de diriginţi! claselor a VIIl-a, la unitatea de învăţământ sau prin 
formular transmis electronic 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orie<:: 
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi fa 
ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi ş1 comunicarea rezultatel01 
candidaţilor 

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoar<:: 
a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform une · 
proceduri stabilite de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 
publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti ş 
comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. 

Mediile de admitere pentru candidaţii rromi care candidează pe locurile speciale pentru 
rromi în învăţământul profesional şi dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) 
lit. a) din Metodologia-cadru de organizare ş1 desfăşurare a admiterii în învăţământu 
dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările ş · 
completările ulterioare. 

Pot fi repartizaţi candidaţi rromi la clasele de învăţământ dual la care, conform 
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de număru 
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, numai după pnmirea acordulu· 
sens din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de învăţământ dua 
respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru rromi peste numărul de locur 
solicitate iniţial de operatorul economic respectiv pentru şcolarizarea în învăţământu 
dual. 
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapei<:: 
ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu cerinţe educaţionale 
speciale (CES) în unitătile de învătământ de masă 

8 aprilie 
2022 

8 aprilie 
2022 

Pre2ătirea admiterii 
Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, car<:: 
atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului 

NOTĂ: 

Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform 
tprevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea serviciilor de spnJln 
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
Învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului ş · 
sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct<:: 
alocate candidatilor cu CES în unitătile de învătământ de masă. 

Depunerea ş1 înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea d<:: 
învăţământ de provenienţă a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis d<:: 
CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în 
vederea înscrierii acestuia pe locurile distincte alocate în unităţi de învăţământ de masă 
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Data-limită 
/P~-=~~..1~ 

9 mai 2022 

27 mai 2022 

Activitatea 

Afişarea locurilor distincte alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţi! 

elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă /grupă pentru fiecare filieră/ profil/ specializam 
domeniu de pregătire/ calificare) 
NOTĂ: Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţi! cu CES se stabilesc 
de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatori" 
economici şi se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori ca locur· 
alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locur 
suplimentare la clasă/grupă de calificare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţi· 

cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţi<; 

şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care, conform procedurii d<; 
admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent d<; 
numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, 

privind admiterea pe locurile distincte alocate pentru elevii cu CES 
NOTĂ: Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candidez<; 
pe locuri distincte alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa în 
calitate de invitaţi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional ş 

profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi factor· 
reprezentativi. După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă 

4-5 iulie 
2022 

4-5 iulie 
2022 

7 iulie 2022 

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat p<; 
locuri distincte alocate pentru elevii cu CES în unităţi de învăţământ de masă de cătr<; 

candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi! 
claselor a VIIl-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice 
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocak 
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiulu· 
Bucureşti 

Repartizarea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în 
învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor 

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţi! cu CES se face în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, 
conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/a 

municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data 3 iunie 2022. 
Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES care candidează pe locurile specia 
destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru d<; 
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesional<; 
de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrulu· 
educaţiei naţionale nr. 3.556 /2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pot fi repartizaţi candidaţi cu CES la clasele de învăţământ dual la care, conform 
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de număru 
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordulu· 
sens din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de învăţământ dua 
respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru candidaţi cu CES peste numărul d<; 
locuri acordate prin planul de şcolarizare în învăţământul dual. Candidaţii nerepartiza~ 

pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi, 
dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi vor ridica fişel<; 

de înscriere la învăţământul profesional şi dual pentru participarea la etapele ulterioar<; 
de admitere. 
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Data-limită 

/Perioada 
Activitatea 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru 
înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

4-6 iulie 
2022 

4-8 iulie 
2022 

4-8 iulie 
2022 

8 iulie 2022 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comlSla de admiten: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolat 
judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data 
de 3 mme 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizan: 
computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia. 

NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul dual special sun1 
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, inclus<:: 
în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual 

Etapa I de admitere în învăţământul dual 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământu 
dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind 
datele personale ale absolvenţilor claselor a Vl11-a, mediile generale de absolvire, notel<:: 
şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a- Vl11-a, prin tipărirea acestora dir 
aplicaţia informatică centralizată. 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământu 
profesional şi dual de stat, pentru candidaţi! care s olicită înscrierea în învăţământul <lua 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazia 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

NOTĂ: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilot 
din clasa a V111-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
reoetentie. 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional ş i dual de sta1 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă 

informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunil01 

pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 
NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi 
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES -
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a liste· 
candidaţilor înscrişi în învăţământul dual 

În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mar<:: 
decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea d<:: 
probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locur 
disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, 
inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesar<:: 
de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează 
probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la car<:: 
numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii fa 
celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în s ituaţia în car<:: 
candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţie· 
cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecar<:: 
calificare profesională 
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Data-limită 
/P„ri.n."'d"' 

11-12 iulie 
2022 

11-12 iulie 
2022 

11-13 iulie 
2022 

11-13 iulie 
2022 

Activitatea 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează probe eliminatorii 
Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea 
acestora, conform graficului stabilit ş1 afişat de fiecare unitate de învăţământ car<:: 
organizează probe eliminatorii 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează probe eliminatorii 
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a 
organizat probe eliminatorii 
Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual s<:: 
afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea priv ind posibilitatea înscrieri· 
candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ car<:: 
organizează învăţământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau îr 
învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au 
organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit pnn calendarul admiterii îr 
învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional. 
În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este ma· 
mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea 
de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelot 
eliminatorii, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admiter<:: 
(data, locul de desraşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte <letali" 
organizatorice). 

Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dua 
eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere fa 
învăţământul profesional şi dual de stat în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţămân1 
care organizează învăţământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organiza1 
probe de preselecţie, respectiv probe eliminatorii în cazul învăţământului dual. 
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează probe eliminatorii 
Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere fa 
învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organiza1 
probele 
NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, 
aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificăr" 
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/calificării~ 
profesională( e) pentru care au optat va fi ma1 mare decât numărul de locuri, se va 
organiza o probă de admitere. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admiş i la probele eliminatorii, 
pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promov a1 
probele respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste probe. 

Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ car<:: 
şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organiza1 
probe eliminatorii în învăţământul dual sau, respectiv, de preselecţie în învăţământu 
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. Se po1 
înscrie şi alţi candidaţi interesaţi care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzut<:: 
ma1 sus. 

NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. înscrierea candidaţilor respinş i la unităţile de învăţământ car<:: 
au organizat probe eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaş · 
fişe, pnn completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ ş 1 a 
calificărilor profesionale din învăţământul dual pentru care optează. 
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Data-limită 

/Perioada 

13 iulie 
2022 

13-14 iulie 
2022 

14 iulie 
2022 

15 iulie 
2022 

15 iulie 
2022 

Activitatea 

Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual 
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate <l 

candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind orgamzarea probelor de admitere fa 
unitătile de învătământ unde numărul de candidati înscrisi este mai mare decât număru 
locurilor oferite,' precum şi în cazul în care s-a' decis s'usţinerea de probe de admiten: 
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile - situaţie în 
care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau 
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, 
cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat prob<; 
de admitere, în situaţia în care candidaţi! au optat în fişa de înscriere pentru acesk 
calificări 

Transmiterea către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţie· 

cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru 
fiecare calificare profesională 

Desfăşurarea probelor de admitere 
NOTĂ: Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru 
calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriş i este ma1 mare decâ1 
numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe d<; 
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile în 
condiţiile ma1 sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu pnvire fa 
orgamzarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar fa 
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri. 
Data de 13 iulie este introdusă conf. Notei MEN-CNDIPT nr VET 312/23.02.2022 

Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual de către unităţile d<; 
învăţământ care au organizat aceste probe 

Depunerea contestaţiilor la probele de admitere 
Rezolvarea contestaţiilor 
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate. 
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de cătr<; 

unităţile de învăţământ care le-au organizat 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitătile de învăţământ a mediilor final<; 
de admitere, conform precizărilor de calcul clin metodologia de admitere în 
învăţământul dual 
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a liste· 
candidaţilor declaraţi admişi ş1 a celor respmş1 la admiterea în învăţământul dual d<; 
către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu probe d<; 
admitere 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti <l 

candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual ş i în învăţământul profesional de stal 
Afişarea de către unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual a liste" 
candidaţilor admişi şi a celor respinşi Afişarea precizărilor privind depunerea dosarel01 
de înscriere de către candidaţi! admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de cătr<; 

candidaţii respinşi 

Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care, în urm<J 
primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunil01 
de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţ" 
sub rezerva completării în urma etapei a Il-a de admitere a numărului de locuri minim 
necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa <l 

Il-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poak 
decide redistribuirea candidaţilor, prin comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de 
admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare, în cadrul unei 
şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 
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Data-limită 

/Perioada 

18-21 iulie 
2022 

18-21 iulie 
2022 

21 iulie 
2022 

22 iulie 
2022 

22 iulie 
2022 

25 iulie 
2022 

25 iulie 
2022 

25 iulie 
2022 

Activitatea 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional ş1 dual de stat de cătn: 
candidaţii declaraţi respinşi 

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământu 
dual se pot înscrie în etapa a 11-a de admitere în învăţământul profesional, îr 
învăţământul dual sau în etapa a 11-a de admitere în liceu. 

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fos1 
declaraţi admişi în cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor d<:: 
înscriere de către candidaţi! admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţ" 
candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu 
condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere a 
situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a 
candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiulu· 
Bucureşti 

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiulu· 
Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organiza1 
probe eliminatorii şi/sau de admitere. 

Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale 

Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toak 
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a 11-a d<:: 
admitere în învăţământul profesional de stat ş1 în învăţământul dual din jude 
/municipiul Bucureşti 

Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi ş1 a 
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, 
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere ş1 rezolvarea cazuril01 
speciale 
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a 
11-a de admitere în învăţământul dual de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificăr" 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probă eliminatorie, aceştia 

vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în 
fişa de înscriere. 

Transmiterea de către comlSla de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic ş1 în sens, către comlSla de admiter<:: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi ş1 a 
situaţiei locurilor neocupate la învăţământul dual 

Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toak 
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a 11-a d<:: 
admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din 
învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti 

Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru 
etapa a 11-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiu 

Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual ISJ/ISMB afişează ş· 

publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a 11-a de admitere în 
învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea 

distinctă a celor din învăţământul dual. 
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Data-limită 

/Perioada 

26-28 iulie 
2022 

26-28 iulie 
2022 

28 iulie 
2022 

Activitatea 

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 
învăţământ profesional şi dual de stat pentru candidaţi! cărora nu li s-au eliberat fişe de 
înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământu 
dual 

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazia 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 

rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
NOTĂ: 

Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, 
dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admiş i, dar nu şi-au depus dosarele de 
înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământ profesional de stat şi/sau învăţământ dual, pe baza fişe· 

de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat 

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesiona 
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a 

opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi, cât ş i candidaţii cu CES 
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 

Afişarea, la centrele de înscriere ş1 la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 

pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual 

Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatori' 
şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscriş i, precum şi pentru 
cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşiri· 

numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, 

împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe 
(data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, alte 
detalii organizatorice). 

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte 

numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se 
organizează proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere 
pentru aceste calificări. 

În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres s ituaţia locurilor libere fa 
care se organizează probe eliminatorii însoţită de menţiunea că în cazul candidaţil01 

respinşi la proba de preselecţie în etapa a 11-a de admitere care nu au completat ma· 
multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu 
organizează preselecţie, aceştia vor fi repartizaţi de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile libere după finalizarea etapei a 11-a de 
admitere. 

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candida~ 

înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională 
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Data-limită 

/Perioada 

29 iulie 
2022 

Pentru 
candidaţi! 

care optează 
pentru 
unităţile de 
învăţământ şi 

calificările la 
care se 
organizează 

probe 
eliminatorii 

29 iulie 
2022 - 1 

august 2022 

1 august 
2022 

2 august 
2022 

3 august 
2022 

Activitatea 

Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea 
acestora conform graficului stabilit ş1 afişat de fiecare unitate de învăţământ car<:: 
organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învăţământul dua 
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învăţământ care a 
organizat probele eliminatorii pentru calificările respective 
Rezultatele probelor eliminatorii se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile liber<:: 
după finalizarea etapei a 11-a de admitere de către comlSla de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti. 
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional şi dua 
eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatori~ fişele de înscriere la învăţământu 
profesional şi dual de stat în vederea participării la etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurik 
libere şi rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a 11-a de admitere, de către comisia de admiter<:: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
In situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificăr" 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu 
vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificăr" 
profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. 
NOTĂ: Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la can: 
se organizează probe de admitere şi probe suplimentare de admitere Derularea 
probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşk 

numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent d<:: 
numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform graficulu" 
stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe suplimentar<:: 
NOTĂ: Data de 29 iulie este introdusă conf. Notei MEN-CNDIPT nr VET 
312/23.02.2022 

Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere d<:: 
către unitătile de învătământ 

Depunerea contestaţiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admiter<:: 
Rezolvarea contesta ţii lor 
Afişarea rezultatelor în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţămân1 
care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor d<:: 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământu 

dual 
Transmiterea la comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a liste· 
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesiona 
de stat şi în învăţământul dual de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au 
desfăsurat sau nu proba eliminatorie/de admitere 

Validarea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a liste" 
candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual 
Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi ş1 a cel01 
respinşi la învăţământul dual 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţi· 

admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi 
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care, în urma 
primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunil01 
de studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţ" 

sub rezerva completării numărului de locuri mm1m necesar pentru constituirea 
formaţiunilor de studii, prm comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti -
prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţ<:: 
publice la care vor fi invitati să participe 
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Data-limită 

/Perioada 

4-5 şi 8 
august 2022 

8 august 
2022 

Activitatea 

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fos1 
declaraţi admişi 

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către:: 
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea 
rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în 
termenul de depunere a dosarelor de înscriere 
Transmiterea de către comlSla de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic ş1 în sens, către com1Sla de admitere:: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi ş1 a 
situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual 
Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform 
propriilor proceduri de admitere, se organizează sesmne de preselecţie în învăţământu 
profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatori' 
şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţil01 
înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operator 
econom1c1 ş1 cu acordul acestora - sunt interesate să îşi completeze locurile libere în 
cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de admitere:: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în sens comisia de admitere:: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord. 

Etapa a III-a de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de 
către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

9 august 
2022 

9-10 august 
2022) 

Afişarea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu 
locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere:: 
şi de rezolvare a cazurilor speciale 
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire:: 
pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale 

(conform graficului afişat de comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti) 

Repartizarea candidaţilor din etapa de repartizări ş 1 redistribuiri pe locurile libere ş 

rezolvarea cazurilor speciale de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiulu· 
Bucureşti 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comlSla de admitere:: 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolat 

judeţean/al municipiului Bucureşti ş1 comunicată unităţilor de învăţământ până la data 
de 11iulie2022. ' ' ' ' 
Rezolvarea cazurilor speciale de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiulu· 
Bucureşti 

Repartizarea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare de admitere, 
atât la învăţământul liceal, cât şi la cel profesional şi dual, sau au fost admişi, dar nu ş i-a 
depus dosarele de înscriere la unităţile de învăţământ la care au fost declaraţi admiş · 
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiil01 

de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu 
s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, pnn redistribuirea candidaţil01 

admişi la clase/grupe ş1 calificări la care nu s-au constituit efectivele mmrme legale:: 
Transmiterea de către comlSla de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către:: 

unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de:: 
stat a situaţiei finale privind candidaţi! admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite 
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Data-limită 
/P„ri.n."'d"' 

9-10 august 
2022) 

10 august 
2022 

10 august 
2022 

NOTĂ: 

Activitatea 

NOTĂ 
Repartizarea ş1 redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la 
admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe 
eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaţilor înscrişi pc 
numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul sen s al unităţii de 
învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori economici. 

Repartizarea ş1 redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la 
admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe 
eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaţilor înscrişi pc 
numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul sens al unităţii de 
învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori economici. 

Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţil01 

înmatriculaţi ş1 a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional ş 
învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, 
repartizările ş1 redistribuirile realizate pnn comisia de admitere judeţeană/J 

municipiului Bucureşti 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor ş 
redistribuirilor, pnn confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţi<J 

informatică centralizată 

Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VZJI-a din seria curentă 
care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual 
până la data de 9 august 2022 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de 
stat, în anul şcolar 2022-2023, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile 
libere la învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor 
economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2022-2023. 

La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, 

Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor
limitălperioadelor şi activităţilor din calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul 
şcolar 2022-2023. 
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RETEAUA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL PREUNIVERSITAR STAT DIN JUDETUL ILFOV 
. . AN SCOLAR2022·2023 · ÎNVĂTĂMÂNT DE STAT . 

' 

COLEGIUL SILVIC „ THEODOR PIETRARU" BRĂNEŞTI Brănesti Rural Sit. Petre Ionel 4 213501270 

2 LICEUL TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU" BRĂNEŞTI Brăneşti Rural l.C Brătianu 1B 0213501225 

3 LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" BRĂNEŞTI Brăneşti Rural Sit. Petre Ionel 2 0213501330 

4 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SFÂNTA FILOFTEIA" BRĂNEŞTI Brăneşti Rural I. C. Brătianu 1 0213511004 

5 LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ŞTIRBEY'' BUFTEA Buftea Urban Liceului 5 0213505731 

6 LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA Buftea Urban Bucureşti - Târgovişte 145 0213515911 

7 LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CH/AJNA" ROSU - CH/AJNA Chiajna Rural 1Decembrie 1918 90 0214360404 

8 LICEUL TEHNOLOGIC "PAMFIL SE/CARU" CIOROGÂRLA Ciorogârla Rural Scol ii 15 0213159114 

9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "HELMUT DUCKADAM" CLINCENI Clinceni Rural Principala 107 0213694040 

10 LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" DRAGOMIREŞTI VALE Dragomireşti-Vale Rural Micsunelelor 153 0214367190 

11 LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE Măgurele Urban Fizicienilor! Atomistilor 421403 0214574426 

12 LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUŞ" OTOPENI Otopeni Urban 23 August 4 0213512278 

13 LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ Periş Rural Principală 580 0212670970 

14 LICEUL TEORETIC "RADU POPESCU" POPEŞTI LEORDENI Popeşti Leordeni Urban Leorde ni 52 0214673423 

15 LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" SNAGOV Snagov Rural Intrarea Narciselor 8 0213521997 

16 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA Vidra Rural Gării 65 0213612261 

17 LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" VOLUNTARI Voluntari Urban Voluntari 94-98 0314378150 
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* Locuri alocate „Elevi de pretutindeni" 
* Locuri alocate „Elevi rromi" 
* Locuri alocate „Elevi cu CES" 

PLAN DE SCOLARIZARE 
' aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI, an ~colar 2022-2023 

(urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată) 

Nr. DENUMIRE UNITATE Rliera Profil Specializare/Calificare Domeniu Domeniu Număr Număr Codul Media Locuri Locuri Locuri 
crt. de baza clase locuri ultimului rezeivate rezeivate rezeivate 

aprobate aprobate admis "Bevi de "Rromi" "Ele\A cu 
pretutinderi" CES" 

COLEGIUL SILVIC 
Teoretică Umanist Stiinte sociale Umanist Umanist 26 103 4,87 o 2 

„THEODOR Resurse 

PIETRARU" Tehnologică 
naturale şi Tehnician în silvicultură 

Silvicultură Silvicultură 24 101 3,07 o 2 
BRĂNEŞTI protecţia şi exploatări forestiere 

mediului 

Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi 

Economic Economic 24 111 6.48 2 2 
economice 

Resurse 
LICEUL 

Tehnologică 
naturale şi 

Tehnician în agroturism Agricultură Agricultură 24 110 4,04 2 2 
2 

TEHNOLOGIC protecţia 

"CEZAR NICOLAU" mediului 
BRĂNEŞTI Resurse 

Tehnologică 
naturale şi 

Tehnician veterinar Agricultură Agricultură 24 110 4,04 2 2 
protecţia 
mediului 

LICEUL Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie Alimentaţi e 
Turism şi 24 108 4,5 o 2 

alimentatie 
4 

TEHNOLOGIC 
"BARBU A. 

Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi 

Economic Economic 24 106 5,3 o 2 
ŞTIRBEY' BUFTEA economice 

LICEUL 
Matematică - informatică/ 

5 TEHNOLOGIC Teoretică Real 
Intensiv informatică 

Real Real 26 118 6,93 o 2 
"DUMITRU 
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DUMITRESCU" Teoretică Real Matematică - informatică Real Real 26 118 6,93 o 2 
BUFTEA Teoretică Real Stiinte ale naturii Real Real 26 120 5,09 o 2 

Teoretică Umanist Filolo ie Umanist Umanist 26 117 3,95 o 2 

Tehnician desenator 
Construcţii căi 

Tehnologică Tehnic pentru construcţii şi 
ferate , drumuri, 24 119 o o 2 
poduri şi lucrări 

instalaţii 
hidrotehnice 

Electric 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

Turism şi 
6 "DOAMNA Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie Alimentaţie 24 115 4,53 o 2 

CHIAJNA" ROŞU -
alimentaţie 

CHIAJNA 

LICEUL CU 
PROGRAM 

8 SPORTIV "HELMUT Teoretică Umanist Ştiinţe sociale Umanist Umanist 26 128 o o 2 
DUCKADAM" 

CLINCENI 

LICEUL 
Resurse 

TEHNOLOGIC Tehnologică 
naturale şi 

Tehnician veterinar Agri cultură Agricultură 24 131 4.65 o 2 
"VINTILĂ 

protecţia 

9 
BRĂTIANU" 

mediului 

DRAGOMIREŞTI Tehnologică Servicii 
Tehnician în activităţi 

Economic Economic 24 132 6.08 o 2 
VALE 
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LICEUL TEORETIC Teoretică Umanist Filologie Umanist Umanist 2 52 142 3.74 o 4 2 

14 
"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 
SNAGOV 

Tehnologică Servicii Tehnician în turism Turism 
Turism şi 

2 48 144 3,03 o 4 2 
alimentaţie 

LICEUL TEORETIC Teoretică Umanist Filologie Umanist Umanist 26 135 4,04 o 2 

15 
"ALEXANDRU 

ROSETTI" VIDRA 
Teoretică Umanist Ştiinţe sociale Umanist Umanist 26 136 4,12 o 2 

LICEUL 
TEHNOLOGIC Teoretică Stiinte ale naturii 

"NICOLAE 
16 BĂLCESCU" 

Tehnician în activităţi VOLUNTARI Tehnologică Servicii economice Economic Economic 2 48 121 2.99 o 4 2 

40 1006 9 80 40 
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PLAN DE SCOLARIZARE 
' aprobat pentru clasa a IX-a LICEU CU FRECVENTĂ REDUSĂ, an şcolar 2022-2023 

(urmează a fi ocupate in şedinţă publica) 
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PLAN SCOLARIZARE 
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI), învăţământ VOCATIONAL *, , an ~colar 2022-2023 
(urmează a fi ocupate prin sustinerea unor teste sau probe de verificare a cunostintelor) 

..,, ' ..,, ' ' 
*) VOCAŢIONAL- NU PARTICIPA LA ADMITEREA COMPUTERIZATA 

Nr. Denumire PJ Profil Specializare/Calificare Domeniu Domeniu Număr Număr Locuri Locuri 
crt. de baza clase locuri rezervate rezervate 

aprobate aprobate "Rromi" "Elevi cu CES" 

1 

4 

6 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
ORTODOX "SFÂNTA FILOFTEIA" 

BRĂNEŞTI 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
"HELMUT DUCKADAM" CLINCENI 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE 
BĂLCESCU" VOLUNTARI 

Teologic 

Sportiv 

Sportiv 

Sportiv 

Tehnician pentru 
tehnici artistice

patrimoniu 

Mozaic 

Fotbal 

Fotbal 

Teologic 
ortodox 

Sportiv 

Sportiv 

Sportiv 
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Teologic 1 24 2 1 

Sportiv 1 24 2 1 

Sportiv 1 24 2 1 

Sportiv 1 24 2 1 

8 192 16 8 
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PLAN DE SCOLARIZARE 
' aprobat pentru învăţământul PROFESIONAL de zi cu durata de 3 ani, an ~colar 2022-2023 

Nr. Denumire PJ S pedalizare/Calificare Domeniu Domeniu de Număr Număr Media Codul Locuri Locuri Locuri 
crt. baza clase locuri ultimului rezervate rezervate rezervate 

aprobate aprobate admis "Elevi de "Rromi" "Elevi cu 
pretutindeni" CES" 

Mecanic auto 
Mecanică de 

Mecanică 1 24 2.48 527 2 2 1 motoare 
Horticultor Aqricultură Aqricul tură 0,5 12 o 591 o 1 1 

LICEUL TEHNOLOGIC Lucrător în aqroturism Aqricultură Aqricul tură 0,5 12 2 588 o 1 1 
1 "CEZAR NICOLAU" Ospătar (chelner) 

Turism şi 
BRĂNEŞTI vânzător în unităţi de Alimentaţie 

alimentaţie 
0,5 12 3.22 599 o 1 1 

alimentatie 

Bucătar Alimentaţie 
Turism şi 

0,5 12 2.48 601 o 1 1 
alimentatie 

LICEUL TEHNOLOGIC Comerciant - vânzător Corner! Corner! 1 24 3, 12 597 o 2 1 
2 "BARBU A ŞTIRBEY" 

Cofetar-patisier Alimentaţie 
Turism şi 

1 24 o 600 o 2 1 
BUFTEA alimentaţie 

LICEUL TEHNOLOGIC Mecanic auto 
Mecanică de 

Mecanică 1 24 1,24 527 o 2 1 
"DUMITRU motoare 

3 
DUMITRESCU" Electrician exploatare 

BUFTEA joasă tensiune 
Electric Electric 1 24 1, 19 567 o 2 1 

Ospătar (chelner) 
Turism şi LICEUL TEHNOLOGIC vânzător în unităţi de Alimentaţie 1 24 2,4 599 2 2 1 

4 "PAMFIL SEICARU" alimentatie 
alimentaţie 

> A 

Mecanică de CIOROGARLA Mecanic auto Mecanică 1 24 2,4 527 2 2 1 
motoare 

Electromecanică 
LICEUL TEHNOLOGIC Frigotehnist maşini, utilaje, El ectromecanică 1 24 o 548 o 2 1 

5 "VINTILĂ BRĂTIANU" instalatii 
DRAGOMIREŞTI Electromecanic utilaje şi 

El ectromecanică 

VALE instalaţii industriale 
maşini, utilaje, Electromecanică 1 24 o 543 o 2 1 

instalatii 

11 264 6 22 13 
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PLAN DE SCOLARIZARE 
' aprobat pentru învăţământul PROFESIONAL DUAL de zi cu durata de 3 ani, an ~colar 2022-2023 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"BARBU A. ŞTIRBEY" Comerciant - vânzător Come~ Come~ 0,5 14 o 597 o 

2 BUFTEA 
Recepţioner -

Comerţ Come~ 0,5 10 o 596 o 
distribuitor 

LICEUL TEHNOLOGIC Mecanic auto Mecanică 
Mecanică 24 2,5 527 o 2 

3 "PAMFIL ŞEICARU" de motoare 

CIOROGÂRLA Recepţioner -
distribuitor 

Comerţ Come~ 24 o 596 2 2 

LICEUL TEORETIC 
Turism şi 4 "MIHAIL KOGĂLNICEANU" Lucrător hotelier Turism 24 o 598 o 2 

SNAGOV 
alimentaţie 

5 120 2 10 6 
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RETEAUA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL PREUNIVERSITAR STAT DIN JUDETUL ILFOV 
. . AN SCOLAR 2022-2023- ÎNVĂTĂMÂNT PARTICULAR . 

' 

Nr. Denumire PJ Localitate Mediu Strada Număr Telefon 
crt. unitate loc. 

unitate 

1 LICEUL "MAARIF - INTERNATIONAL SCHOOL OF BUCHAREST" VOLUNTARI URBAN BOUL PIPERA 206 BIS 0374467544 
VOLUNTARI 

2 LICEUL BILINGV "OLGA GUOYNN" VOLUNTARI VOLUNTARI URBAN BOUL PIPERA 141 0317172722 

3 LICEUL GERMAN "HERMANN OBERTH" VOLUNTARI VOLUNTARI URBAN PIPERA-TUNARI 34E 0212312045 

4 LICEUL TEORETIC "LITTLE LONOON PIPERA" VOLUNTARI VOLUNTARI URBAN EROU IANCU NICOLAE 65 021 2678954 

5 LICEUL TEORETIC "MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" VOLUNTARI URBAN EROU IANCU NICULAE 25B 0212678912 
VOLUNTARI 
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PLAN DE SCOLARIZARE 
' clasa a IX-a LICEU ZI, an scolar 2022-2023 

.A V ..., A ' 

INVATAMANT PARTICULAR 

Nr. Denumire unitate Limba predare Intensiv Bilingv Filiera Profil Specializare/ Număr Număr 
crt. Calificare clase total 

locuri 
Limba română Limba engleză Teoretică Umanist Filologie 1 26 

1 
LICEUL BILINGV "OLGA Limba română Limba engleză Teoretică Real Stiinte ale naturii 1 26 
GUDYNN" VOLUNTARI Matemat i că -

Limba română Teoretică Real 
informatică 

1 26 

Limba română Limba engleză Teoretică Real Stiinte ale naturii 1 26 

Limba română Limba engleză Teoretică Real 
Matematică -

1 26 
informatică 

2 LICEUL GERMAN "HERMANN 
Limba germană Teoretică Real 

Matematică -
1 26 OBERTH" VOLUNTARI informatică 

Limba germană Teoretică Umanist Filologie 1 26 
Limba română Limba engleză Teoretică Umanist Filologie 1 26 

Limba germană Teoretică Real Stiinte ale naturii 1 26 

LICEUL "MAARIF -

3 
INTERNATIONAL SCHOOL 

Limba română 
Limba 

Limba engleză Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 26 
OF BUCHAREST" engleza 

VOLUNTARI 

LICEUL TEORETIC "LITTLE Limba română Teoretică Umanist Stii nte sociale 1 20 
4 LONDON PIPERA" 

Limba română Teoretică Real Matematică - 1 20 
VOLUNTARI i nformatică 

LICEUL TEORETIC "MARK Limba română Teoretică Umanist Filologie 1 26 
5 TWAIN INTERNATIONAL 

SCHOOL" VOLUNTARI 
Matematică -

Limba română Teoretică Real 
informatică 

1 26 

14 352 
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MODELE FISE DE ÎNSCRIERE 

M IN l STl!.RUL EDUCAŢIEI 

' 
Nr. inreg. ___ _ 

FIŞA DE îNSCRJERE ÎN ANUL ŞCOLAR2022-2023 
edmiţşre în clasq a IX-a - înymmântul liseql 

___ -2022 

Codul numeric personal : ~' ~~~~~...__.__.___..~~~~~~ Data naşterii :DJ-[]J - I I I I I 
ZZ LL AAAA 

Numele: Init. tată : Prenumele: 

I I 
CD 11 1 11111 ! 1111 1 

Cod Jude! +cod şcoală 
de provenien!ă : CD ._.___l.__.l Denumlre: ____________________ _ 

Media claselor V - VIII: 

Notă evaluare naţiona lă limba română: 

Nota evaluare naţională matematică: 

ITJ.[IJ 
ITJ.OJ 
coco 

Am urmat cursurile gimnaziale in limba maternă: --------------------------

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi: D 
Numllrul şi data eliberării recomandării scnse care vizează apartenenţa la etnia rromă: ___ _ 
SAU 
Solic it înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES O 
Numllrul şi data eli berării certificatului care atestă OES: ' -----------

Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională 
~răa lua în ca lcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă: D 

Media de admitere stabillla în baza medlei Media generală obţinută la evaluarea 
natlonalil luând în calcul nota de CD .L[J 
la limba şi literatura romana şi maternal.ici!: 

claselor V-VIII şi media generală obţinuta la CD ,DJ 
evaluarea nat!onală luand în caJcul nota la 

Notă cvElluerc neţjonolă limba 
şi literatura materna: co.co 

limba şi literatura română şi matemaUcă: 

Media generala obtlnuta la evaluarea 
naţlonalA luând 1n calcul nota la limba 
şi literatura română, maternalicA şi 
llmba şi nteratura materna: 

CD[IJ 
Media de admitere stabilită în baza mediei 
claselor V-VIII şi media generală ob\inută 

la evaluarea naUonala luând în calcul nota 
la limba şi literatura romana, matematica şi 
limba şi literatura maternă: 

[IJ[IJ 

Notă la proba de 
l imbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă modernă : 

Notă la proba de 
fimbA moderna: 

Lb:[IJ Nota:[IJ CC] 

Lb:CD Nota:OJ,L[J 

Lb:[IJ Nota:LCJ,ITJ 

Lb:DJ NotaC:O. CD 

Lb:DJ Nota:CD.CD 

Lb:CD Nota:[IJ ,[I] LS. 
Di re ctor 

Cod judej pentru care r11 
11e completează o p ţiun i : L...l......J 
OPŢIUN I 

Denumire 
judeţ: 

N r . total de 011t i u oi d.__..__.__, 

t.I 2.I 
s.1 9.1 

is. I 16.1 

3.1 
10. I 
11.I 

4, l.__.__.__. 

n. I ... _.__.__. 
18.1-._.._ _ _. 

s.I 6.1 1.I 
12. l 13.1 14.1 
19.1 20. I 21. I 

OBSERVAJ ll 1. Numerele din dreptul căsutelor reprezintă ordinea descrescătoare a priori tă\ii op~unilor candidatului, 
2. Căsutele se completează cu eodul alocat fiecărei specializări în planul de şcolalizare, conform modelului 

(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123 I 1 I 2 13 I 
MEd este operator ele dale cucara~1ar personal, COC1ronn l egii, ln acopJI '""izJrii alrlbujilor, G-epturi lor şi cl>ljga~ilcr legale, pecum ~ •an:lrllonara ""M>!lc 11\lere!lltlll p<Jbllc.. 
S•Jlll Pl•b lleo pelllru c ~ d8 2 ~ni daMle cu cM!ettt pe<SO<lal prevă2ute la art. lt a~n. ( I) ~I (2) din Oftlnul mloi<t r ... ui oduca fi<ti ţi cefcelării nr. 5 150f.l0.08.2021 privind 
organlz:an1a şi do&f~GU"aroa<IOO>il<!rH rn lrnrd~ânM llceal pemru anlll şootar 2022-2023. 
Delalil pi'Mnd acopul pu1luc1§til dolelor cu carecte< pe<oonal •unt postai& pe wriw.edu10 lo~ec111Jnea P!<Jtec\la Oal"4of Personale. 

Diriginte Candidai PlirlntelTuCore/Reprezentant legal 
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MCNISTERUL EDUCAŢ IE I Nr. înreg. ___ '---· 2022 
ANJ!XĂ LA FIŞA DE iNSCIUl!RI! Îl'! ANUL ŞCOLAR 2022·2023· 

pentru par ticiparea la pro~le de a11titudioi sau la probetc de verificare n cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Codul numeric personal: I I Data naŞterii{IJ. D:::J-1 I I I I 
ZZ LL AAAA 

Numele: Init. tată: Prenumele: 

I I I I rn11 1111 111 111 11 
Cod jude\: rn Şcoa)a de provenien\li :---------------------

L. S. 
D i re ctor 

Proba de limbă maternă: 

Limba: _____ Nota:D:::J,D:::J L. S. 
Oi'recto r 

Limba: _____ Nota:D:::J, D:::J L. S .• 
orrector 

Unitatea: ___________________ Unitatea: ________________ _ 

Proba de limbă modernă: 

Limba: _ ____ _ Nota:D:::J,D:::J 
L. S. Limba: 

Dire c to r ---~Nota:D:::J , D:::J L. S. 
Di r ector 

Unitatea: __________________ _ Unitatea: 

Nota:o::J.o::J 
L. S. 

Limba: Director 
Limba: _____ _ ---~No1a:o::J .rn L S. 

Director 
Unitatea: __________________ _ Unitatea: 

Proba de aptitudini : 

Proba· .. ____________________ Media:o::J„o::J 
L.S. 

D irecto r 
Unitatea la care a sus\lnut proba:------------------

Proba:. ________________ Medla:D:::J,D:::J 
L. S. 

Directo r 
Unitatea la care a sus\inut proba:---------- --------

Proba:, _________________ Medla:D:::J,D:::J 
L. S. 

Unitatea la care a susţinut proba:------------------
Dir ecto r 

Proba:. ____________________ Media:o::J.o::J 
L.S. 

Director 

Unitatea la care a susţinut . proba:·------------------

UnUatea " Unitatea la care a sustinut proba 
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Ml~,S'fERUL BD UCAŢfH.l pag. I Nr. înreg. __ / __ - 2022 

FJ§A DE ÎN'SCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 20?1r2023 
ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT 

Codul numerlc personal: Data na'şterii:[IJ. ITJ-1 
Z Z L L ~A,,_...,A_,_,A,.._A,._. 

Numele : Prenumele: 

I I I I 
Cod jude\ + cod şcoală provenien\ă: ITJI ._ _.___.___, I I I I I I I I I I I I I I 
Media claselor V- VIII: [I] ,[I] Media la Evaluarea na~onală [IJ.OJ 
Date de contact ale absolventului: tel. .„ „ .. „., . „. „ .„„„ „„.„„„„ e-mail „.„ . • „ .„„ . . „ „. „.„. „. „ . • „.„„„„„. „ , „ .. „ . „ , . „ •. „ 
Adresa de domiciliu: „ „„ .„ .„ .„ „. „ .• „ „ . „. „ . . „ •. • . . „ .. „ . „ .••. „ . . „ .„ „. „. „„„ „ . „. „ „„ 

Şcoala de provenientă: ---------------------- L.S. Director ol şcolii de provenienţă 

OPŢIUNI PENTRU ETAPA I OE ADMITERE 
Unitatea la care se înscrie: _________________________ _ 

Op\iunile candidatului pentru cailficările profeslonaie oferite de un~atea şeplară: 

1. I ID2.I ID3.I I ID 4.1 I ID s.I ID 6.1 ID 1. I ID 
a. I ID9.I ID10.1 I IDn.I I ID 12.1 ID13.I ID 14.I ID 
1sl ID1el ID17·1 I ID18·1 I ID 19.I ID20.1 ID 21.1 ID 

otlSER.VAJU: 1. O~ilfflil& &9 trec în or<&tes prelorinţdor. 

2. Casele!& de op~unl s• COl'l"lp5*1."1'.4 cu <iodul dO 3 elfu~ ~liocl;lt ft0ieănri e:a1ifdri din pl<1 01.1I c.ie şccl <tlÎZi!t$ pe~ru c:t're opi:$32i cMdidatul, urmat (fn a 4·3 ielisu1~ 
de litera .D" pentru calificările din orena pi!fltrU tnvă~mântu1 dual,.s.ev .I". ·pentru fnvl):olmântul pro'esional. 

LS. Candidai L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal L.S. Director al unitălii de invătământ profesional/dual 

Proba prese1ec~e/ eliminatorie :•> Rezultat: Admis D Respins D. 
Proba suplimentară de admitere: 21 Nota: ITJ, ITJ 

Nota la f)fOba de limbă maternă Lti: rn Nota: rn , rn Lb: ITJ Nota:[IJ,ITJ 

Media de admitere: ITJ,[IJ Rezultat admitere: Admis D Respins o 
Men(lune:3l „. „ „„„ „ „„„„. 

L.S. Candidat L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal L S. Dlreclor al unităţii de lnvlţam4nt profesional/dual 

Unitatea la care se înscrie: _________________________ _ 

Op\lunlle candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară: 

1. I ID2.I ID3.I I ID 4.1 ID s.I I ID s.I ID 7. ID 
a. I ID9.I ID10.I I ID11.1 ID 121 I ID 13.I ID 14.1 ID 

1s.1 ID16·I ID111 I ID18·1 ID 19·1 I ID20.1 ID 21.I ID 
08SERVAŢlt 1. 01)1ionilo ;o trec fn O«linn ·preferil!elor. 

2. C;)M1'6lo ~o opfllti ~~ oomplqt~ :u ~do 3 cill'Q tllfocel fili~lf'Cli c4fficăfi 6n i;lamA d!l ~N pent1u care opteazJ candldatuf. wmat ('.na <t--e~) 
·d. lilto:! P pMlro c<ili~rile din ole;1.a penln.i frwălămiM'l,lul dual, ~eu .P". penlru fnrijământul p-o(e11ionel. 

LS. Candidat LS. P6rlnte/Tutore/Reprez. legal LS. Director al unităţii de invă!O'mânt profesional/dual 

Proba preselecţie/ eliminatorie : 1> Rezultat: Admis D Respins D 
Pr()ba suplimentară de 'admiţere: 2> Nota: [I], ITJ 

Nota la proba de limbă maternă Lb: ITJ Nota: [I] .rn Lb: ITJ Nota:[IJ,[I] 

Media de admitere: rn.rn Rezultat admitere: Admis D Respins D 
Menpune: Jl „„„.„„„.„„„„ 

LS. Candidat L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal L.S. Director al unltiiţll de Jnvlţământ profesional/dual 

u ~•I• t.i.ritiOM• • proh lf• pc•~~ (in ~tllut lfl\>#,imitrb.11.1 p..Vesio11lll). r~ ~b:t eli-niNborie ~11 c:<W.11 !~~i cfu~O. GO voi: (;llrq*la do::JI fn ~"b:i rn ~IO tonî lip cit pţobt Mlfl. 

~i:" ~=:i'all'p~=c7t!:~~nc:~~~tU:: ~=~:;.-===·-~,„ e•vll'ptr• • ...wl ~rif•~~f\0:\4f4hn&l ltian'if~tn11:rfirul de !txa.lli, $0UlnloW.i6t 
!n CI•~. c>t'in ~ln de ~cl'lrilcn:i ln inv&liminh.lui du:i ,la (111î~ dit tmd!AmAnt rei;:pocM, um: ptVY.h.vta pmbll &t :usrnn.w lrdl'ia:'n1 d~ Mr~rd: cit eandl:I<'' ltic.cri,J pe kcvl'lllt d~ll;flt. 
11 ~ltnţÎl/n•= $$Ccrnpllll*i~~ .RE{RAS~ (S;lţ,), 11n Wv eâlil$ "1~age fi ..e-stt1~ decălfeic.arădlt, p!l\'llltltulo.i~ 'jco~~llC&:$5 }'Xllll · 
MedCIS'tl:t qi11f'ill1« ~ 1U111. c.a C$~~~1'9t'Olflal. ~ r~i:. h ~1.-.llidi a1rib11~. 4re~IM•llo1 fi oi:ll'$-'~I)( t~. suecwn fi ~~ri!oc e~ H!YOw< lntoi..-....&n pub1o. Oe~ii pri...O ţcop~I pi~ 
cimitw cu C'Qf'$11;.9Gf PIJfW'l~l •u~t ~t:IM pe~ in sec11uw Pto"'fA 08W« P.ieisonal~: 
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OPJIUNI PENTRU ETAPA A ll·A. DE ADMITERE 

Unitatea la care se înscrie; ______________________ _ 

Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferile de unitatea şcolară: 

1.:::I ::=::::::ID2.I ID~ I I ID 4.1 ID s.1 ID s.:::1::=::::::ID1.:=I ::=::=:ID 
a. I ID 9.I := :;:::;::::;ID10.';::I ::;::I :::;:::;ID11.l:=:::::~ID 12.';::I :;:::;:::;ID 13.I ID 14.1 ID 
1s l ID1s.1 ID11.1 I ID1s.1 ID 191 ID 20.I ID 21.I ID 
08-SERVAJll: 1. Optlunl!o to trce<1în (»d!flO.' prelorinlefior. 

2. Case~ de oeJl.lN se cornplelează cu codul dis 3 cifro 31oc::it li&ellrol col llc5d din pt~tw ldo ;oOlor~ ~ltv c.;lfO oplooi~ oaldda!ul , urm~l (ll't a 4" că,;;1.1tă) 
de lttern ,O" ~llu ealllicjjtk- din crett:. pcintru inv~t~ttll <ftl~ . $.CIV .P"'. pe:nfru frtvă)ănlănlul proriMIOMi. 

L.S. Candidat L.S. Părintefîutore/Repru. legal L.S. Director al unifliţli de învăţământ profesional/dual 

Proba preselecpet el!minatone :1> Rezuttat: Admis D Respins D 
Proba suplimentară de ·admitere: 2> Nota: ITJ, ITJ 
Nota la proba de limbă maternă Lb: rn Nota: rn , rn Lb: rn Nola:CD.rn 

Media de admitere: rn,rn Rezultat ad mitere: Admis D Respins o 
Men~une: 3l „. „ „„ „ „ „„„„, 

L.S. Candioat L.S. Părinte/Tulore!Reprei. legal L..S. Olre<:tor al unltAţll de fnviţământ profesional/dual 

Unitatea la C'are se înscrie: _________________________ _ 

OpUunlle candidatului pentru califlcarue profesionale oferite de unttatea şcolară: 

1. :::I ::=:::::::ID 2. :::I ~l=:ID 3. ':=I ~I ===.l,D 4.::::1 =:::ID s. :::I :::=I =ID e.1 :=::=:::::::ID 1. :=I ~:::ID 
s. I ID 9. I I ]Q10.I I 10 11.I 10 121 I 10 13.I ID 14.1 ID 

1s.1 ID1el I ID11.1 I ID 1s.1 ID 19.I ID 20.I ID 21 .I ID 
OBSE~VAŢll: 1. OJ'lţiuniS. $0 tree lnofdine.- piţţfqriny.ilcf. 

2. case~le·de ap.purii se eomplel~!di cu codul <St a d lr• i:iloc~ Btc~rti c:u11fitJri din pltlnul de ~;119 p$111ru ci'lre ~ cartdidt'b.11, 11m1at (fn a 44 c~sutil} 
<l!i lileol .O" pen:in.i cal1kJdlc; din ofOffQ f141nl ru frwAtămOOtul tfual. &au .P", perrtru lnvâ!ămtantaJ pt°'8ilonal, 

L.S. Condidat L S. PărintafTutore/Reproz. legal LS. Director al unltA!l l de învliţământ profesional/dual 

Proba preselecpet ellmlnator1e: 1l Rezullat: Admis O Respins O 
Proba suplimentară de admitere: 2> Nota: [O, rn 
Nota la proba de !lmba maternă Lb: rn Nota: rn .rn Lb: rn Nota: CD ,[O 
Media de admitere: ITJ,ITJ Rezultat admitere: Admis D Respins O 

Menţiune: 3l .„ „ „ „ „ 

LS. Candidat L.S. Părinte/TutoretRepret. legal L.S. Director al unit.Iii de invăjămant profesional/dual 

•• ~lelo ft:fedo:lro Sa proN de- pwe!CG~o fin cozul l~~ului p"*1.bn,d), ~~ p.~ c!mft.>10110 O:n ()~" !tw}~m6fCllM d~l . M ~ cQtl'\pl•~ d0$r <n ~!lwlit. ifl cw. &"4$1 t!p 4- jl~h 'unţ 
~<''4lliff! ift ţ~l'lt;I~ adll'itete fo rrr~nbJ~ I di.'llf f;i, unibllt:fCS. IM'ătljitr.:iM ~pKl1":\. 

0.:.le!e toltli;oar• I• prob•-1~•tul1 ff.11<kni1t1• -M ••••.O. ec-lt til~ fn C• .'t W't hoC<$1:1~ i:rcbtl ~tl ~"' e• l.VT'>lllle "u11vi numii~<ti.C~ n:R!li ~ do:cil ~1 de l tK-uli,. :i.1111.1 fn 'i!U:li(a 
in c:- . prin pr'°'"':lurad4·adrnî:01111 tn tnvA~ll'l!IJul cklill la .W~a 00 liw':i\An!t\1\1 ~S*&.·~. '""''"""·~vi.~ 6ao .tdrr.we ii'ldli.r4!1nt·6e ~l#'l'llJUd• ctNl:l•f i'"c;Jţi J>6$0c;i~~llib~. 
nMe:iij\.tle';i Seeotrd~a:I ft:ET~ *l' unet:YtM!ml$ se reh~ li se ~neatJC!e dtte c.an~ld'.t. P*inl.ei\uwc:e ~ c.~~oi:•:i sco.ii. ' 
ME:d ••te qMNll1ot 04 •te c:u """*' l!l'l'OMI, CO!llo'"' ·~ ir. teoSM r(';l]izării Gitribu~'Jof. dr•pt'~rilot ~ otfvaţill)( logdo, p::c-:1111t ţi ' °'W.lcf' caeo. ~Ml$C il'llorosllhli pibk., 011mlll p:Wilid ~~ prcl11cr5ni 
~01ct.r~ixe1~~ls11MpJSl&bpe~insccfli,Jrie:i·~aQ;llcleţl11scn;le, · 
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- pag. 1-
ll!NISTERUL EDUCAŢIEI 

FIŞA DE ÎNSCRIERE Îl\ AN-uL ŞCOLAR 1011-10!3 
Nr. înreg. __ / __ - 2022 

în ÎJl\·ăţământul p1·0.fesional şi dua~ de. stat, pe locuii.le speciale pentru l'romi sau pe locuii.le distinct alo ca te candid:t~lor tu CES în 
uuitătile de invât:îmâut de masă 

Codul numeric persooal: Data naşterii: Qi-~ -11111 
Numele : lnil tată: Prenumele: 

~ ju~e\ 1+ cod şcoală provenienţă: rn I i' i' 1

1 rn i-'-'TI l'-"'i-'l -"T-'-1 ~I ~I ~I l~I ~I ~I ~I ~I I 
Media claselor V - Vlll: [I], [I] Media la Evaluarea na~onală[IJ , ITJ 
Date de contact ale absolventului: tel ..... ... ... ... .. .... ... ...... .... .. .. , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... .... .... ....... , 
cu adresa de domiciliu . ... .. .. ...... .. .. .. ... .... .. ...... .. ... .. .. ... . .... ... .... .. .. .. ... . 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi D 
Numărul şi data eliberării recomandării scrise care vizează apartenenţa la etnia rromă: ___ I _ 
Solicit înscrierea îrn vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES D 
Numărul şi data eliberării certificatului care atestă CES: I L s. 

O i r ecto r 
Şcoala de provenienţă : al s.colî i de provenientă 

ETAPA I DE ADMITERE 

Ootiuni oentru calificările orofesionale din unitătîle de invăt5mânt de masă . în ordinea nreferintelor 
Nr. Unitatea de învă!ământ 11 caJificarea profesională Cod calificaie'l Simbol 
crt. profesional (P) 

/dual (0 ) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

H. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Candidat Părinte/Tutore/Reprez. legal Diriginte 

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a judeţului/municipiului Bucureşti: Admis DA D NU D 
Admis 3l la ···· ···· ·· ·-· ···· ·· ·· ···· ····· ··· ···· ··· ··· ·· .... ... .. .. .. .. .... .... ... . ... ... ... ... .... .. .. .. ... ... ... .... .. (denumirea unităţi i 

de învăţământ), calificarea . ... .... ..... .. . . .. ... .. ... .... ..... .. .. (denumire), cod .. .. ... ... .... . 

Candidat PărintefT utore/Reprez. legal l. s. 
Presedinte 

al Comisiei de admjtere a j..ideţu lui/municipiulu i Bucureşti 

Men~une•l: 
L. s. 

Candidat PărintefT utore/Reprez. legal Preşedinte 
al ComisM>i de admitere a judeţului/municipiuluî Bucureşti 

01.t'lttJ!ea ... unnar.ea de rn~ ia careonste ta seln6ale card:l..T.â. e>ţ.ţlll'!lle se lreclh tabelrn aa~a~ ~. cumen"',.ooarea 1.1ttaP1 <1e r1""W3?1'1m &la C..1l'!lcJrl pra'eEtcmle. 
•coaCJllleare. „...-zl OXl.l-~bl-.aocoo.~~""'""Fl$d"'-lntn>a!olmllllLl-§lil>'~nm!l!I""', °"""- ' 
• Rell.ftllil rep..Tttza11 se ~-ti c:a&ee3oe ca:recortUla »nitei'@ a!1Jl$1Wnu'lldpl'ullil Bucl.rKll siw wrmeaza de candlda'i. ~tul!n &l~rta>~. „ MenţSt.ne • se ~aza •Rwlunt ta .bcof repmJm" d3c3 l.W't eliN idTf6 w retrage JI w &ermeaza cte-~ ~nte.'ililae - ~lele ainUlil. · 
MEa E.<St.e- oper.t« oe <tte cu cracm ~ contoar. 1eg1. rn &eq:U reafZ3l1 <r.11~110r. oreptLnor &I oblga(lklr rega». PfeClll'I u sacdi1or care i.er~ lntemu!J puorc. Dell ptMnCI &COplA 
~ <blelorcu ~perMl'lal all'ltpoQ<te pe~ ln &eeVIJ'le,3 Protec\laO<teror ~ ' 
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L. s. 
Candidat Părinte/îutore/Reprez. legal Pre-se-dinte 

al Comisiei de admitere a jUdeţuluifmunicipiului Bueure~ti 

1.11..Wbtu„ Ulll'.:tt11« tlll!~nc 11 ~ ~ $3' ~ ~c:mt•:ucs. Oolbflk ~~III tlbd lnordnN ~QIKICtCUl.(,cu~~11W'>'la;J~ tn.~li'*" S111attc.st1 ~$e. 

:~~::.::~=~~~~~~=.!~s1~~=:*tsld~~:~=sl~~crd:ie:. 
.;~, • s.:~ "'R-f* '°'*'~„<1x'3 "''lev:d!l~$C~ Jln~11Udtâind'CbLptta~'t'..h:n: Jl~~comlid. ' 
ME<l~opntoro:dlkcu~~.co:tb'm~l,. h~mo:lz3tt:~it:Jor,~,iotflo:)1U::r~11"0!t'<Umsl~lor~_....c~Pllt'1C. ~A~:cop;t 
'"llJO'Md;)llei'XCUc:llr.lt:kf~Al'"41~~':ill~Pt~ih~ll Pf'olJeqltOllti:'lor~le. 1 

- pag. 2 -

ETAPA A 11-A DE ADMITERE 

Optiuni pentru cal ificările profesionale din unitătîle de- invătăm.int de masă - În o rdinea pref erintelor 

Nr. Uritatea de invâţământ tJ Calificarea profesională Cod caificarez1 Simbol 
cr1. pr°'esional (P} 

/dual (D) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

s. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Candidat Părinte/Tutore/Reprez. legal Diriginte 

Rezultatul repartizării de către Comisia adnlitere a judeţului/municipiului Bucure~ti: Admi s DA D NU D 
Admis l i la ...... ... . . . . ...... . . (denumirea unităţii 

de învăţăn1ânt), calificarea . .. . . ..... ... . . (denumire), cod .. 

Candidat Pă rinte/Tutore/Reprez. legal L. s. 
Presedinte 

al Comisiei de admite-re aj t.ideţuluilmunicipiului Bucur~ti 

MenţîuneA>: 

L. s. 
Candidat Pă rinte/Tutore/Reprez. legal 

Presedînte 
al Comisiei de admitere aj..ideţului/municipîulu i Bucure~ti 

110).~· ~>Ole tl\<S,V....4tll b ~ ~ ~~ lrzcnec>~ltl;l. OoWnk :l<> l!ff 11'1 Obtf lnOfdrlt>)~Qncicbfu\.(.cu~~>'A'l~I~ ,,_>!!!mut~ ac~l1dtt i:rore-~.u. 

!~~~:~~=:~~ec:i:---~~~--!i=:~rn~~:-~~~~~~~~!~co.~:ie:. 
ti~M'le . soe ~m "R-r" '°°"'~„ox~ i.r.ele'#:dl".t~~~ •'~~rm:.u.?cltârde1111,ptti~':.tin f1~1e>ecom"deL ' 
IAE4e~oocn1=r~cbe~cu~rurl)tl""...::in.S, ccrit:nn1t1Jl."'~~>"1:ll!l~i.r:1«,d~'$10C11;.Ullla°~P'e.l)!W.lm.~'~kr("«e~~~-:.AU!oUbUc. Oce.slCl'fmO:cQP;.1 
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