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Stimați părinți,
Dragi elevi,
Alegerea parcursului educațional reprezintă o provocare și o oportunitate, în același timp, în
viața fiecărui adolescent. Acest moment, în care se pun în balanță aptitudinile, competențele și
aspirațiile fiecăruia, este semnificativ pentru parcurgerea unui traseu al vieții care să corespundă
aspirațiilor și așteptărilor tuturor.
Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2020-2021 vine să
ofere informații detaliate referitoare la oferta educațională existentă la nivelul județului Constanța și
să vă sprijine în identificarea cât mai clară a direcției educaționale pe care doriți să o urmați.
Continuarea studiilor trebuie să fie stabilită în baza unei decizii corecte și a unei informări temeinice.
Din acest motiv, Ghidul admiterii în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar
2020-2021 vă pune la dispoziție datele necesare privind etapele înscrierii absolvenților de gimnaziu
în învățământul liceal, calendarul admiterii, precizări metodologice și oferta educațională
fundamentată pe Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021.
Ne dorim să vă oferim sprijin, prin paginile acestui ghid, punându-vă la dispoziție o
propunere echilibrată și performantă, care să corespundă proiecției de dezvoltare personală și
profesională a fiecăruia. Prin intermediul acestuia, avem încredere că alegerea liceului și profilului
va fi obiectivă, corectă și conformă cu aptitudinile voastre, premisă pentru continuarea cu succes a
studiilor în anul școlar viitor.

Mult succes!

Inspector Școlar General,
prof. Sorin MIHAI

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021,
EXTRAS METODOLOGI CONFORM Ordinului nr. 4948/2019actualizat cu ORDINul nr. 4.317
din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale,
interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de
stat pentru anul şcolar 2020-2021

Art. 2. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.
(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii
precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional,
care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la
învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un
filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de
admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de
către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2020-2021 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar
nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
(4) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
(5) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
"(5^1) În procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021,
şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a
planului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către
absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ sau prin
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). Diriginţii claselor a
VIII-a au obligaţia de a informa şi a oferi consultanţă absolvenţilor clasei a VIII-a şi
părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acţiuni.
(5^2) Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune
distinctă, desfăşurată conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1."
(6) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021,
repartizarea a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.
(7) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale prevăzute
la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat
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pentru anul școlar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere,
fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.
(8) Criteriul referitor la media de admitere, menționat la alin. (7), se referă la media de admitere a
ultimului admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării
computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de școlarizare la specializarea/clasa
respectivă.
(9) Prin excepție de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii
în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, în perioada de rezolvare a situațiilor
speciale, candidații gemeni/tripleți se pot redistribui de către comisiile de admitere județene/a
municipiului București în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului
admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului
legal al elevului. În situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul
maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(10) La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă
numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere, calculată conform pct. I
al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).
("(11) Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ liceal la care au fost admişi candidaţii
se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2020-2021. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul
de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de
învăţământ învestit cu astfel de competenţe. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor
în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal
trebuie să exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e- mail, în prima zi prevăzută
în calendar pentru această etapă. Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de
primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau
prin poştă, cartea de identitate şi certificatul de naştere se depun în copie. Candidaţilor care au transmis
dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia
înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin
poştă,
candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original
sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în
învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de
înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă."
(12) Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus
dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea
computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat
se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2020-2021.
(13) Repartizarea candidaților menționați la alin. (12) în a doua etapă de admitere în învățământul liceal
de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 se realizează de către comisia județeană
de admitere/a municipiului București, în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
"(13^1) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (12^1) se realizează de către
comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, după repartizarea candidaţilor care au susţinut
evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se
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face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti,
publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ."
(14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează
solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 de înscriere în clasa a IX-a
din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului
București, repartizează acești candidați, în intervalul 24 august - până la data începerii cursurilor anului
școlar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei
nr. 2 la prezentul ordin.Modificări (1), Reviste (1)
(15) Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea
organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
(16) Comisia națională de admitere poate stabili, prin procedură:
a) modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt
județ, care poate diferi de cea menționată în metodologia prevăzută la alin. (1);
b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, alta decât cea menționată în metodologia prevăzută la alin.
(1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
(17) În situațiile prevăzute la alin. (15) și (16), prin procedură se stabilesc și modalitățile de completare
și transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date și de comunicare a
rezultatelor acestor candidați.
Art. 3. - Modificări (1)
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele vocaţionale se
desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de
aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,
aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru aceşti
candidaţi se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.
(3) La profilurile pedagogic şi militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de
calificativ: admis sau respins.
(4) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de
aptitudini, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la
etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au
susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
(5) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sau
maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie
pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care
candidaţii au susţinut probele respective."
(6) Rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă modernă sau
maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care aceștia optează să se înscrie
pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau sectorul din municipiul București în care
candidații au susținut probele respective.
Art. 4. - Modificări (1)
(1) Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării
Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, de birourile/oficiile de informare3

recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie organizată în
centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale, conform calendarului
admiterii în colegiile naţionale militare stabilit prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării
Naţionale.
(2) La profilul militar, calificativul admis sau respins prin care se apreciază proba de aptitudini
reprezintă rezultatul selecţiei organizate în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului
Apărării Naţionale.
(3) Calculul mediei de admitere pentru candidaţii care au obţinut calificativul admis la aprecierea
probelor de aptitudini se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2.
(4) Pot participa la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar doar candidaţii care au
obţinut minimum media de admitere 6 (şase).
(5) Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi
şi repartizaţi computerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar,
în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică.
(6) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi
admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi
candidaţi care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere şi
în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere, conform reglementărilor proprii ale Ministerului
Apărării Naţionale."
"ART. 4^1
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu
în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele care organizează
clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizează în conformitate cu Metodologia de
organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care
nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele care
organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzută la pct. I din anexa nr. 4, care
face parte integrantă din prezentul ordin."
Art. 5. (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se
organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în clasele a IX-a
cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută la pct. II din
anexa nr. 4."
(2) Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și
echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulație internațională.
(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei
limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută
validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului
european comun de referință pentru limbi.
(4) Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile
menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din
cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
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sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc și se echivalează
rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de
instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene
prevăzute în listă.
(5) Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la
etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă/rusă li se recunosc
rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației Naționale, și li se
echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în
clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.
(6) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor
prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională.
(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea
consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel
începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.
(8) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele
menționate la alin. (7) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă.
(9) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională menționate la alin. (8) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.
Art. 6. (1) 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, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care
face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentatul legal şi de candidat, care
însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de
învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. 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 repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în
limbile minorităţilor naţionale."
(2) În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă,
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2020-2021, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților prevăzuți la alin. (1) pot
solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea națională luând în calcul și rezultatul la proba de limbă și
literatură maternă.
"ART. 6^1
Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc şi atribuţii legate de stabilirea
rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele
vocaţionale, respectiv la proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă pentru admiterea în anul
şcolar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională, precum şi atribuţii privind completarea, semnarea şi ştampilarea anexelor la fişele de
înscriere şi încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică, conform prevederilor cuprinse în anexele
nr. 3 şi 4 la prezentul ordin şi procedurilor elaborate de Comisia Naţională de Admitere.
ART. 6^2
Probele de aptitudini şi proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, pentru candidaţii care
nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexei nr. 4, se susţin
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on-line, pot fi susţinute fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele
electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului
de către unitatea de învăţământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele
electronice necesare, fie la unitatea de învăţământ din care provine candidatul sau la domiciliu."
Art. 7. (1) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în
cadrul admiterii în învățământul liceal sunt: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele
candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de
admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ
în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în
format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor
școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale.
(2) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a unităților de
învățământ/inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după
împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul
unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă
de o lună de la data afișării.
(3) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în
mod corespunzător.
"ART. 7^1
(1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în
spital sau aflaţi în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARSCoV-2 şi
care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele
de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2020-2021, precum şi dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ liceal la care au fost
admişi/repartizaţi computerizat, transmiterea şi completarea documentelor se fac prin
mijloace electronice. În această situaţie, părintele/reprezentantul legal transmite unităţii de
învăţământ şi o declaraţie-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 6, care face
parte integrantă din prezentul ordin, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în fişa
de înscriere şi în celelalte documente transmise.
(2) La susţinerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest
tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, de către
absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), se aplică în mod corespunzător şi prevederile procedurii
speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii pentru
susţinerea examenelor naţionale în condiţii de izolare.
(3) În situaţia în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfăşurării
activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învăţământ
din care provine candidatul.
(4) Situaţia excepţională menţionată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcţia de
sănătate
publică din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul se află în spital sau în izolare."
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11. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3*), care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
12. După anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4, 5 şi 6*), care fac parte
integrantă din
prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 bis, care
se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul
Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
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CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020/2021
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

A. PREGĂTIREA ADMITERII

27 mai 2020

27 mai 2020

27 mai - 2 iunie
2020

5 iunie 2020
2 - 12 iunie 2020

17 iunie 2020

18 iunie 2020

29 iunie 2020

30 iunie 2020

Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Transmiterea de către Comisia națională de
admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii
care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă sau maternă.
Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri,
domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere,
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel
județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a Vlll-a, în Sistemul
informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea,
după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt
asociați.
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe siteurile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile
care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară
informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în
unitatea de învățământ
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile
legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere,
precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial
și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către
absolvenții clasei a Vlll-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, precum și o adresă
de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2020-2021.

Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor de admitere ale fiecărui
județ, în versiune electronică și tipărită.
Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere
județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de
absolvire ale absolvenților clasei a Vlll-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți,
cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația
informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către
Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
ale absolvenților clasei a Vlll-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice
completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei
de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația
informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.
Depunerea/transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai
candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în
calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de
învățământ de proveniență.
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității
de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a Vlll-a, cu mediile
generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a
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1 iulie 2020

Vlll-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică
centralizată.
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a
Vlll-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

B. PROBELE DE APTITUDINI

2 - 5 iunie 2020

9-12 iunie 2020
12 iunie 2020
15 iunie 2020

17 iunie 2020

29 iunie 2020

2 iulie 2020

2 - 3 iulie 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial
sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor
de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform
procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Notă: Părinții vor fi informați,
prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la
faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini
la mai multe unităti de învățământ.
Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la
prezentul ordin.
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a
municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin
completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către
unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor
corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor
specifice în aplicația informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor
candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților
corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către
unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date
județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor
specifice în aplicația informatică centralizată.
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei
candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și
comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din
aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au
fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii
stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele
pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de
învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea
repartizării computerizate.
*) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților
care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu
excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată!
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere, a listei candidaților
declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini,
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

C. PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU
MATERNĂ

2 - 5 iunie 2020

9 - 12 iunie 2020
12 iunie 2020

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor
din Anexa 4 la prezentul ordin.
Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice
în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la
data de 10 iunie 2020.
Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă.
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15 iunie 2020
19 - 23 iunie 2020
25 iunie 2020

26 iunie 2020

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat
la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de
învățământ de proveniență.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format
electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor
acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în
aplicația informatică centralizată.

D. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI
27 mai 2020

27 mai - 16 iunie
2020, ora 16.00

30 iunie - 3 iulie
2020

4 – 5 iulie 2020

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor. Recomandările scrise
de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această situație,
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine
candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului.
Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației
rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la
eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea
unei recomandări de apartenență la etnia rromilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare!
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea
pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții
claselor a Vlll-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, într-o
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către
Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020.

E. ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL

2 - 3 iulie 2020

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie
2020. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a
candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.

F. ETAPA DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ ȘI ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
DE STAT PENTRU CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN
SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII
CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020-2021

2 - 6 iulie 2020

2 - 6 iulie 2020
3 - 7 iulie 2020
7 iulie 2020

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin
formular transmis electronic Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare
nedorită!
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să
participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii
stabilite de Comisia națională de admitere.
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a
datelor din fișele de înscriere.
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de
calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea
fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică
centralizată.
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul
de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu
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8 iulie 2020

9 iulie 2020

9 iulie 2020
10 iulie 2020
10 iulie 2020
13 - 20 iulie 2020
21 iulie 2020
22 - 24 iulie 2020

participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în
aplicația informatică centralizată.
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni
originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București
la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării
operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși
în mai multe județe, candidați aflăți în baza de date pentru admiterea computerizată și
care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către
Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului
București; transmiterea modificărilor la comisia națională.
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică
centralizată.
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de
stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de
învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.
Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost
repartizați.
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase
libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor
speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

G. A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PENTRU
CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE
ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII
CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020 - 2021

24 iulie 2020

27 iulie 2020
28 - 29 iulie 2020

24 - 30 iulie 2020

30 iulie - 3 august
2020

4 august 2020

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor
destinate candidaților rromi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini
sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.
În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021, candidații rromi își păstrează prioritatea pe
locurile destinate candidaților rromi care au rămas libere după soluționarea situațiilor
speciale.
Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă.
Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima
etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a
candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima
etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum
și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut evaluarea națională.
Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a
candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu șiau depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat
sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din
diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vllla care nu au susținut evaluarea națională.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie
2020.
Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin
confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

H. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL ŞI
PENTRU CEL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
27 mai 2020

Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
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3 iulie 2020
13 - 17 iulie 2020
22-24 iulie 2020

Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru
candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar
2020 – 2021.
Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la
data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021 pe locurile de la învățământul seral și
cu frecvență redusă.

NOTA: La solicitarea comisiilor județene/municipiului bucurești sau din proprie înițiativă, comisia națională de
admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din
calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.
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CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul
școlar 2020-2021, cu excepția colegiilor naționale militare
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media
generală la evaluarea 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.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴=0,2 × 𝐴𝐵𝑆+0,8 ×𝐸𝑁∗
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a
* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea
Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea
naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens,
părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte
sau reprezentat legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării
computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără
a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul
liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.
II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare
pentru anul școlar 2020-2021
Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,2 MA + 0,8 NT
unde:
MA = media de admitere calculată conform punctului I;
NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura
română şi Matematică;
MFA = media finală de admitere.

PENTRU ACȚIUNILE CARE PRESUPUN PREZENȚA LA UNITATEA
DE ÎNVĂȚĂMÂNT A CANDIDAȚILOR/PĂRINȚILOR ESTE NECESARĂ
INFORMAREA, PRIN TELEFON SAU E-MAIL, A UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA INTENȚIA DE
DEPUNERE/COMPLETARE/ PRELUARE A DOCUMENTELOR, ÎN
VEDEREA PLANIFICĂRII ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
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SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE/ECHIVALARE A CUNOȘTINȚELOR DE
LIMBĂ MODERNĂ ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A APTITUDINILOR
SUSŢINEREA PROBELOR DE VERIFICARE/ECHIVALARE A
CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a
unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în recunoașterea
și echivalarea rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează
la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.
Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competențe lingvistice pentru admiterea la clasele cu
predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv se face, prin transmiterea, de către
părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e-mail/adresa poștală a unității de învățământ
gimnazial din care provine candidatul (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învățământ
gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, de documente, după caz.
a) Candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru
ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a
cu predare în regim bilingv
Proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba
modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi elevilor care au studiat limba respectivă în
gimnaziu ca limbă maternă.
Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru
ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă, sunt necesare următoarele documente: cererea de
echivalare a rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoștințelor la
limba modernă, conform modelului din Anexa A la OMEC nr. 4317/21.05.2020 - Anexa nr. 4.
b) Candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului
gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi
moderne
Pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul învățământului
gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne,
sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi moderne cu Testul
de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație
internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2020-2021, conform modelului din Anexa B la OMEC nr.
4317/21.05.2020 - Anexa nr. 4, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut/diplomei
obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi
străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de
către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care
administrează examenul și fișa rezultatelor obținute.
Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi
moderne de circulaţie internaţională se fac dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de
competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă
pentru limbi.
Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile
menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi
străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De
asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă
lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie
are deja examene prevăzute în listă.
c) Candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune)
obținute, pe parcursul învățământului gimnazial, la etapa națională a olimpiadei de limba
engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă
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Pentru candidații care solicită recunoașterea distincțiilor (premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune) obținute,
pe
parcursul
învățământului
gimnazial,
la
etapa
națională
a
olimpiadei
de
limba
engleză/franceză/germană/spaniolă, sunt necesare următoarele documente: cererea de recunoaștere și
echivalare, conform modelului din Anexa B la OMEC nr. 4317/21.05.2020 - Anexa nr. 4, însoțită de copia
scanată, respectiv fotocopia diplomei obținute la etapa națională a olimpiadei.
d) Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru
care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în
regim bilingv, dar au studiat-o în context non-formal
Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în școală, limba modernă pentru care optează
la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim bilingv (nivel
lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), dar
au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă în baza
fișei de studiu a limbii moderne de circulație internațională învățate în context formal/non-formal, conform modelului
din Anexa C la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020. Fișa se completează de către
părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului.
Părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va anexa fișei de studiu documente care să valideze nivelul de
competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru
Limbi, așa cum sunt ele prevăzute în Anexa C la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020, cum ar fi:
 adeverințe de la organizațiile/instituțiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă;
 foi matricole de la unitățile de învățământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări
etc.
e) Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în
context non-formal, limba modernă pentru care optează
Candidații care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, și nici în context
non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de
circulație internațională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului
European Comun de Referință pentru Limbi), depun la secretariatul unității de învățământ/transmit comisiei de
înscriere, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, alături de cererea de evaluare, conform modelului
din Anexa A la Anexa nr. 4 din OMEC nr 4317/21.05.2020, un portofoliu care va conține următoarele:
 un text, redactat în maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa școlară pentru limba
modernă 1, în vigoare (exceptând conținuturile aferente semestrului al II-lea din clasa a VIII-a;
 înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat;
 prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv.
Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat și prezentarea motivației opțiunii pentru studierea
limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe același CD/DVD înregistrat și inscripționat cu Nume
Prenume_denumire limba modernă_adm9_2020.
Portofoliul va fi însoțit de o declarație pe proprie răspundere semnată de elev și de părinte/tutore/reprezentant
legal, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev.
Punctajul minim pentru ca un elev care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu a studiat, nici în context formal, și
nici în context non-formal, limba modernă, să fie admis este de 60 de puncte, incluzând și cele 10 puncte din oficiu.
Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.
La proba de evaluare a portofoliilor nu se admit contestații.
Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obţinut:
 minimum nota 6 la examenul de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limba modernă.
Precizare 2:
a. Candidaţii care au participat la probele de verificare/echivalare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de
limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la 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. Atenție! Candidații care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat probele de verificare a
cunoștințelor de limbă maternă/modernă, nu bifează pe fișa de opțiuni codul care corespunde claselor menționate
la punctul b.
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PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR

PROFIL ARTISTIC
În baza prevederilor OMEN nr. 4948/2019 modificate şi completate cu precizările OMEC nr. 4317/
21.05.2020, probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele
vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzute în anexa nr.3 la OMEC nr. 4317/
21.05.2020.
În cazul în care, după afișarea listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe
de aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la
etapa de repartizare computerizată, pe locurile libere de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut
proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
Înscrierea pentru probele de aptitudini: 2-5 iunie 2020
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini: 9-12 iunie 2020
Comunicarea rezultatelor finale a probelor de aptitudini: 12 iunie 2020
PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE - specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură,
Arte ambientale, Design,Conservare - restaurare bunuri culturale
Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil artistic,
specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:
I.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care
organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin
transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de
primire;
c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind
originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.
II.

CONȚINUTUL PROBELOR sunt în conformitate cu prevederile din Anexa 3 la OMEC
nr. 4317/21.05.2020.

NOTĂ
1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte
ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.
2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.
3. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu
punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).
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4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel
puţin una dintre probele de aptitudini.
5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.
PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil
artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă se desfășoară pe
baza evaluării unei înregistrări audio – video a repertoriului instrumental/vocal.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil
artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se susțin on-line, pe una din platformele comunicate de
unitatea de învățământ care organizează probele.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care
organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin
transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b. un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind
veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.
NOTĂ:
- Documentele și suportul electronic (CD/DVD) indicate la punctele b) și c) se depun doar de către
candidații care optează pentru specializările Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală
Interpretativă;
- Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;
- Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.
I.

II.

CONȚINUTUL PROBELOR sunt în conformitate cu prevederile din Anexa 3 la OMEC nr.
4317/21.05.2020.

NOTĂ:
1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca
medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator,
membru al comisiei cu drept de notare.
2. Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui
candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute
la probele I și II.
3. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).
4. Pentru secțiile vocal – instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă
numărul de lucrări/piese menționat de conținutul probelor la instrumentul respectiv.
5. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente
populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.
6. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.
7. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în
limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.
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8. Elevii înscriși la probele de aptitudini pentru filiera vocațională, profil artistic muzical, vor
beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă
fac dovada că au obținut premii sau mențiuni la Olimpiada Națională sau la concursurile artistice
desfășurate în ultimii 4 ani și prevăzute în Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale/Calendarul
Activităților Extrașcolare Regionale (CAEN/CAER).
9. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – muzică nu se admit contestaţii
PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA COREGRAFIE
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil
artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a specializarea Coregrafie se
desfășoară prin echivalarea probei cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a
mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans
românesc.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil
artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea
coregrafie, constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio – video) transmisă de candidat.
În acest caz, la înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul unității școlare liceale care
organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, fie prin
transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, se vor depune și următoarele documente: un
CD/DVD conținând înregistrarea audio – video cu elevul candidat interpretând o coregrafie clasică și un
dans românesc și o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal,
privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.
Notă: Sunt luate în considerare înregistrări din anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, de la
festivaluri/concursuri de balet/dans, derulate în cadrul competițiilor cuprinse în CAEN/CAER, care conțin
evoluții ale candidaților - dans clasic și/sau românesc.
Probele de aptitudini la învățământul vocațional artistic coregrafic pentru absolvenții claselor a VIIIa specializarea Coregrafie se evaluează după cum urmează:
- Proba I va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans Clasic din ultimul an de
studiu;
- Proba a II-a va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans românesc din ultimul
an de studiu.
Notă: Echivalarea și validarea probelor se face de către Comisiile de examinare şi evaluare la
unitatea de învățământ care organizează probele de aptitudini.
Notă:
1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca
medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator,
membru al comisiei cu drept de notare.
2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
3. Nota finală minimă de promovare a examenului este 6 (şase).
4. Un candidat provenind de la alte profiluri decât cel de coregrafie, se consideră neprezentat la
probele de aptitudini dacă nu prezintă imprimat pe CD/DVD o coregrafie clasică și un dans românesc.
5. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii.
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PROFIL ARTISTIC
SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil
artistic, specializarea Arta Actorului se desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD
(audio – video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor și transmis prin
poștă sau curier unității școlare care organizează probele de aptitudini:
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care
organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin
transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
a) documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
b) CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
c) o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind
veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.
I.

II.

CONȚINUTUL PROBELOR
4317/21.05.2020.

sunt în conformitate cu prevederile din Anexa 3 la OMEC nr.

NOTĂ:
1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca
medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator,
membru al comisiei cu drept de notare.
2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată
cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
3. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).
4. Un candidat se consideră neprezentat dacă conținutul probelor de aptitudini, transmis comisiei,
este incomplet.
5. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.
PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: învăţători-educatoare, educator – puericultor, instructor de educație extraşcolară, mediator
școlar, bibliotecar-documentarist, pedagog şcolar
La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea
aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este
înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.
Fișa de aptitudini va conține:
 tipurile de aptitudini - de comunicare, muzicale, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe
școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație
muzicală, educație fizică și sport;
 media generală a claselor V – VIII la disciplinele : limba și literatura română, educație vizuală, educație
muzicală, educație fizică și sport ;
 media generală a claselor V-VIII la purtare;
 calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic.
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de
aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație
fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor
V-VIII, 10.
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Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic,
toate specializările, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de
completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu
profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și
încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii
elaborate de către Comisia Națională de Admitere.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul
dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil
pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.
Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut
calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere.
Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor
de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.
Centrul de organizare/echivalare a probelor de aptitudini :
IMPORTANT!
În perioada 2-3 iulie 2020 se transmit de la liceele vocaţionale informaţiile cu privire 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 învățământ de care aparțin.

PROFIL TEOLOGIC
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 și musulmane.
1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic,
graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.
2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romanocatolice, romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și
musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul
gimnazial.
3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
3.1. anexa la fișa de înscriere;
3.2. certificat de naştere – copie;
3.3. fişa medicală în original;
3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern
al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);
3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox,
reformat și romano-catolic);
3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).
4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste,
romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale,
adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru
cultul ortodox).
6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire,
a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această
probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la
disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de
verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din
prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către
profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această
specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel :
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APT = (VCR + VA)/2, unde:
 VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor
anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;
 VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.
9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de
verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a
unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini
(APT) se calculează astfel:
APT = (VCR + VA)/2, unde:
- VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor
anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;
- VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.
10) Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.
11) În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic,
nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina
religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la
disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se
elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.
12) Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe
adresa de e-mail a unității de învățământ.
13) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea
formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare
specializării ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru
candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de
participare pentru toți candidații înscriși.


Elevilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, profil teologic li se calculează media finală de admitere
astfel:
𝐴𝑃𝑇
2
APT = nota finală la probele de aptitudini
MA
= media de admitere
MFA = media finală de admitere
MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
𝑀𝐹𝐴

𝑀𝐴

PROFIL SPORTIV
Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară conform
următoarelor prevederi:
1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării
disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de
înscriere (condiție eliminatorie);
b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel
puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
i. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat
de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu
originalul);
ii. adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv
integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin
un an calendaristic (document original/scanat);
iii. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz,
la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau
naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei
Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare,
la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală
la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu

21

două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina
(condiție eliminatorie);
d) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală
cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;
2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație
fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;
3. în cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii finale de admitere (MFA) egale, aceștia vor fi departajați
folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) locul 1 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația
națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
b) locul 2 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația
națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
c) locul 3 obținut în unul din ultimii doi ani competiționali la Campionatele naționale organizate de federația
națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
d) participarea, în unul din ultimii doi ani competiționali, la Campionatele naționale organizate de federația
națională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
e) carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de
către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali;
f) adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv
integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un
an calendaristic;
g) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele naționale ale competițiilor organizate de Ministerul
Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în
cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
h) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele regionale/zonale/municipiul București ale
competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei
Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru
care se constituie clasa;
i) participarea, în unul din ultimii doi ani școlari, la etapele județene/sectoare ale municipiului București ale
competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei
Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru
care se constituie clasa;
j) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
l) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
m) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaților care au medii finale de admitere (MFA) egale, la
dosarul de înscriere se depun, după caz (condiție neobligatorie):
a) pentru literele a, b, c și d de la punctul 3 - documente eliberate de federația națională de specialitate;
b) pentru literele g, h și i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul școlar de care aparține
candidatul.
Pentru profilul sportiv, media finală de admitere se calculează astfel:
𝟑𝑨𝑷𝑻 𝑴𝑨
𝟒
APT
= nota finală la probele de aptitudini
MA
= media de admitere
MFA
= media finală de admitere
MFA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
𝑴𝑭𝑨
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LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI
PROFESIONAL DIN REŢEAUA PUBLICĂ DE STAT A JUDEŢULUI
CONSTANŢA
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ

ADRESA

TELEFON

Colegiul Comercial "Carol I" Constanţa
Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Constanţa
Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Constanţa
Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria" Constanţa
Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanţa
Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa
Liceul Energetic Constanţa
Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanţa
Liceul Teoretic "Decebal" Constanţa
Liceul Teoretic "George Călinescu" Constanţa
Liceul Teoretic "George Emil Palade" Constanţa
Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Constanţa
Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa
Liceul Teoretic "Traian" Constanţa
Liceul Tehnologic "C.A.Rosetti" Constanţa
Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Constanţa
Liceul Tehnologic "Gheorghe Duca" Constanţa
Liceul Tehnologic "Gheorghe Miron Costin" Constanţa
Liceul Tehnologic "Ioan N.Roman" Constanţa
Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa
Liceul de Marină Constanţa
Liceul Economic "Virgil Madgearu" Constanţa
Liceul Tehnologic "Pontica" Constanţa
Liceul Tehnologic "Tomis" Constanţa
Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul"Constanţa
Liceul Tehnologic "Jean Dinu" Adamclisi
Liceul Tehnologic "Dobrogea" Castelu
Liceul Teoretic Băneasa

Str.Decebal Nr.15
Str.Traian Nr.19
Str.Ştefan cel Mare Nr.6
Bd.Al.Lăpuşneanu Nr.11
Str. Dezrobirii Nr. 80
Str.Răscoalei din 1907 Nr.42
Bd.Mamaia Nr.284
Str.Ion Corvin Nr. 2
Str.Grădiniţei Nr.4
Str.Cap.Dobrilă Eugeniu Nr.6
Str.Nicolae Iorga Nr.87
Al.Mărţişorului Nr.3-5
Str.Basarabi Nr.2
Str.Traian Nr.55
Bd.1 Mai Nr.44
Al.Pelicanului Nr.2
Str.Vifor Haiducu Nr.34
Bd.Aurel Vlaicu Nr.86
Str.Cuza Vodă Nr.80
Bd.Al.Lăpuşneanu Nr.15
Șos. Mangaliei nr.126
Al.Melodiei Nr.3
Bd.I.C.Brătianu Nr.248
Bd.Tomis Nr.153
Bd.Tomis Nr.153
Str.Traian Nr.37
Str.Liceului Nr.1 Bis
Str.Trandafirilor Nr.91

0341.405802
0341.405826
0341.405800
0341.405829
0241.667045
0341.405804
0341.405808
0341.405820
0341.405825
0341.405818
0241.662698
0341.405830
0341.405816
0341.405827
0341.405814
0341.427401
0341.405806
0341.427402
0241.617920
0341.405813
0241.516620
0341.405824
0341.402205
0341.405811
0341.170468
0241.854667
0735.858193
0241.850362

secretariat@colegiulcarol.ro
cnmihai_eminescucta@yahoo.com
cnmbct@gmail.com
can.regina.maria@gmail.com
cnmil.constanta@gmail.com
bratescu@gmb.ro
secretariat@ctenergetic.ro
licedfiz@yahoo.com
liceul_decebal_ct@yahoo.com
calinescu@rdsmail.ro
palade@isjcta.ro
liceul_lucian.blaga@yahoo.com
liceulovidius@gmail.com
traianct@gmail.com
liccarosetti@yahoo.com
liceulleonidaconstanta@gmail.com
gscfr@isjcta.ro
liceu.tehnologic@yahoo.com
ioannroman@yahoo.com
lictehtelecomcta@gmail.com
secretariatmarina@yahoo.com
vmadgearu@yahoo.com
colegiultehnicpontica@yahoo.com
gstomis@isjcta.ro
dionisieexiguul@yahoo.com
scadamclisict@yahoo.com
colegiuldobrogea@yahoo.com
liceulteoreticbaneasa@yahoo.com

Liceul Teoretic "Anghel Saligny" Cernavodă

Str.A.Saligny Nr.24-26

0241.237119

liceulteoretic_a.saligny@yahoo.com
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E-MAIL

NR.
CRT.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ

ADRESA

Liceul Tehnologic "Axiopolis" Cernavodă
Liceul Tehnologic Ciobanu
Liceul Cobadin
Liceul Tehnologic Cogealac
Liceul Tehnologic Crucea
Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpăna
Liceul Tehnologic "Nicolae Istrăţoiu" Deleni
Liceul Tehnologic "Radu Prişcu" Dobromir
Liceul Teoretic "Carmen Sylva" Eforie
Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Hârşova
Liceul Tehnologic "Carsium" Hârşova
Liceul Tehnologic Independenţa
Colegiul Economic Mangalia
Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia
Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia
Colegiul Naţional "Kemal Ataturk" Medgidia
Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" Medgidia
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Medgidia
Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Medgidia
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Mihai Viteazu
Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Mihail Kogălniceanu
Liceul Teoretic Murfatlar
Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu" Năvodari
Liceul Teoretic Negru Vodă
Liceul Tehnologic "I.C.Brătianu" Nicolae Bălcescu
Liceul "Regele Carol I" Ostrov
Liceul Tehnologic "Ion Podaru" Ovidiu
Liceul Agricol Poarta Albă
Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Techirghiol
Liceul Tehnologic Topraisar
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" Constanţa

Str.Cazărmii Nr.6
Str.Eroilor Nr.95
Str.Primăverii Nr.26
Str.Liceului Nr.36
Şos.Constanţei Nr.44
Şos.Constanţei Nr.136
Str.Şcolii Nr.120
Str.Băneasa Nr.18
Str.Negru Vodă Nr.102
Şos.Constanţei Nr.24
Al.I.A.S. Nr.1
Str.Constanţei Nr.39
Str.Oituz Nr.20
Str.Rozelor Nr.42
Str.Negru Vodă Nr.19
Str.Lupeni Nr.18
Str.Dezrobirii Nr.1
Str.Scarlat Vârnav Nr.2
Str.Poporului Nr.1
Str.Principală Nr.40
Şos.Kara Murat Nr.37
Str.Mihai Eminescu Nr.50
Str.Sănătăţii Nr.2
Str.Stadionului Nr.50
Str.Carol I Nr.20
Str.Libertăţii Nr.36
Şos.Naţională Nr.114
Str.Palatului Nr.1
Str.Nicolae Bălcescu Nr.14
Şos.Naţională Nr.32B
Str.B.Şt.Delavrancea Nr.55
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TELEFON
0241.238564
0241.874245
0241.855008
0241.769037
0241.874710
0241.739007
0241.854887
0374.959409
0241.748566
0241.870316
0241.870163
0241.857972
0241.751126
0241.754000
0241.753205
0241.818105
0341.806514
0241.811195
0241.820540
0241.767001
0241.258030
0241.234209
0241.761553
0241.780734
0241.257068
0241.857137
0241252210
0241.853519
0241.735764
0241.785225
0341.173232

E-MAIL
gsenerg@yahoo.com
ltciobanu@yahoo.ro
gscobadin@yahoo.com
ltcogealac@yahoo.ro
grscrucea@yahoo.com
ltehnND_Cumpana@yahoo.com
scoaladeleni_2006@yahoo.com
liceulradupriscu@ymail.com
lefo.secretariat@gmail.com
lharsova@yahoo.com
grscarsium@yahoo.com
samindependenta@yahoo.com
ecomang@yahoo.com
teoretic_callatis@yahoo.com
banescu@isjcta.ro
colegiulataturk@gmail.com
ctntmed@gmail.com
balcescu_medgidia@yahoo.com
dragomir.hurmuzescu@yahoo.ro
mviteazu@isjcta.ro
liceumkct@yahoo.com
liceulteoreticmurfatlar@yahoo.com
ltedeleanu@gmail.com
liceul_teoretic_negru_voda@yahoo.ro
scnbalcescu@yahoo.com
liceulostrov@gmail.com
licpodaru.ovidiu@gmail.com
colegiulpoartaalba@yahoo.com
secretariat@liceultechirghiol.ro
gs_topraisar@yahoo.com
centrulalbatros@yahoo.com

ADMITERE 2019 - SESIUNEA IULIE
ORDONAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE / SPECIALIZĂRILOR DUPĂ ULTIMA MEDIE

UNITATEA ŞCOLARĂ

PROFIL

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA

Real

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA

Real

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA

Real

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA
COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA

Real
Real

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

Real

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

Real

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA
COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL
BĂTRÂN’ CONSTANŢA

Real

SPECIALIZAREA

MatematicăInformatică/
ROM/Bilingv:ENG
MatematicăInformatică
MatematicăInformatică/
ROM/Bilingv:GER
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe ale Naturii/
ROM/Bilingv:GER
MatematicăInformatică/
ROM/Bilingv:ENG
Ştiinţe ale Naturii/
ROM/Bilingv:ENG
Ştiinţe ale Naturii/
ROM/Bilingv:FRA

ULTIMA
MEDIE

9,84
9,71
9,69
9,68
9,64
9,62
9,56
9,55

Umanist

Ştiinţe Sociale

9,51

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

Real

MatematicăInformatică

9,43

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

Real

Ştiinţe ale Naturii

9,35

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

Real

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

Real

LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’
MEDGIDIA

Real

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

Real

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

Real

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

Real

LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

Umanist

Filologie

9,06

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’
CONSTANŢA

Real

MatematicăInformatică

9,01

LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA

Real

MatematicăInformatică

8,92

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’
CONSTANŢA

Real

Ştiinţe ale Naturii

8,92

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’
CONSTANŢA

Umanist

Filologie

8,81

COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’
CONSTANŢA

Umanist

Ştiinţe Sociale

8,71
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MatematicăInformatică/ROM/Biling
v:ENG
MatematicăInformatică
MatematicăInformatică
Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe ale Naturii/
ROM/Bilingv:GER
Ştiinţe ale Naturii/
ROM/Bilingv:FRA

9,30
9,28
9,23
9,11
9,10
9,09

UNITATEA ŞCOLARĂ

PROFIL

SPECIALIZAREA

ULTIMA
MEDIE

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA

Real

MatematicăInformatică

8,62

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

Real

Ştiinţe ale Naturii

8,58

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

Real

MatematicăInformatică

8,52

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

Umanist

Ştiinţe Sociale

8,47

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

Umanist

Filologie

8,43

LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA

Real

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’
MEDGIDIA
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA
LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA
LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY'
CERNAVODĂ
COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’
CONSTANŢA
COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’
CONSTANŢA
COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’
CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC DE
ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
CONSTANŢA
COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’
CONSTANŢA
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

Real

MatematicăInformatică/
ROM/Bilingv:ENG
Ştiinţe ale Naturii/
ROM/Bilingv:ENG

8,42
8,34

Real

Ştiinţe ale Naturii

8,33

Real

Ştiinţe ale Naturii

8,30

Umanist
Umanist
Umanist

Ştiinţe Sociale/
ROM/Bilingv:ENG
Filologie/ROM/Bilingv:
ENG
Filologie/ROM/Bilingv:
ENG

8,29
8,28
8,27

Real

Ştiinţe ale Naturii

8,23

Umanist

Ştiinţe Sociale

8,18

Umanist

Filologie

8,12

Umanist

Filologie

8,04

Umanist

Ştiinţe Sociale

7,99

Real

Ştiinţe ale Naturii

7,97

Umanist

Ştiinţe Sociale

7,85

Real

MatematicăInformatică

7,81

Servicii

Economic

7,72

Servicii

Turism şi alimentaţie/
ROM/Bilingv:ENG

7,69

Servicii

Comerţ

7,66

Servicii

Economic

7,63

Servicii

Turism şi alimentaţie

7,63

Servicii

Economic

7,59

Electric

7,48

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ
Tehnic
ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA
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UNITATEA ŞCOLARĂ

PROFIL

SPECIALIZAREA

ULTIMA
MEDIE

LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’
MEDGIDIA

Umanist

Filologie

7,42

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’
NĂVODARI

Umanist

Filologie

7,42

LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’
CONSTANŢA

Servicii

Comerţ

7,36

Real

MatematicăInformatică

7,29

Tehnic

Electronică
automatizări

7,29

LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA

Tehnic

Electric

7,20

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’
CONSTANŢA

Umanist

Filologie/ROM/Bilingv:
FRA

7,16

Servicii

Economic

7,11

Servicii

Turism şi alimentaţie

7,04

Servicii

Comerţ

7,03

Servicii

Economic

6,94

Real

Ştiinţe ale Naturii

6,80

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

Servicii

Turism şi alimentaţie

6,76

LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’
NĂVODARI

Servicii

Turism şi alimentaţie

6,69

LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA

Tehnic

Mecanică

6,69

LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’
CONSTANŢA

Servicii

Turism şi alimentaţie

6,68

LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’
HÂRŞOVA

Umanist

Ştiinţe Sociale

6,67

LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’
EFORIE

Umanist

Filologie

6,55

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR
HURMUZESCU’ MEDGIDIA

Tehnic

Electronică
automatizări

6,49

LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’
CONSTANŢA

Servicii

Estetica şi igiena
corpului omenesc

6,44

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON
COSTIN’ CONSTANŢA

Resurse naturale și
protecția mediului

Industrie alimentară

6,41

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON
COSTIN’ CONSTANŢA

Servicii

Turism şi alimentaţie

6,40

LICEUL COBADIN

Umanist

Ştiinţe Sociale

6,36

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR
HURMUZESCU’ MEDGIDIA

Resurse naturale și
protecția mediului

Industrie alimentară

6,36

LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’
OVIDIU

Umanist

Ştiinţe Sociale

6,26

LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’
HÂRŞOVA
LICEUL TEHNOLOGIC DE
ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
CONSTANŢA

LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’
CONSTANŢA
LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’
CONSTANŢA
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’
CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY'
CERNAVODĂ
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UNITATEA ŞCOLARĂ

PROFIL

SPECIALIZAREA

ULTIMA
MEDIE

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON
COSTIN’ CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’
MANGALIA
LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’
NĂVODARI
LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’
EFORIE
LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU'
MIHAIL KOGĂLNICEANU
LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’
CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’
MANGALIA
LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’
NĂVODARI
LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’
EFORIE
LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR
HURMUZESCU’ MEDGIDIA
LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’
HÂRŞOVA

Resurse naturale și
protecția mediului

Protecţia mediului

6,24

Tehnic

Electromecanică

6,24

Tehnic

Electric

6,01

Real

MatematicăInformatică

5,92

Umanist

Filologie

5,90

Servicii

Turism şi alimentaţie

5,88

Tehnic

Mecanică

5,76

Tehnic

Chimie industrială

5,73

Servicii

Turism şi alimentaţie

5,72

Tehnic

Chimie industrială

5,68

Umanist

Filologie

5,68

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA

Tehnic

Electric

5,59

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA

Tehnic

Electronică
automatizări

5,55

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’
CONSTANŢA

Tehnic

Electric

5,50

LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ

Umanist

Ştiinţe Sociale

5,46

LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’
CONSTANŢA

Tehnic

Electromecanică

5,38

LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice

5,32

Tehnic

Mecanică

5,28

Resurse naturale și
protecția mediului

Agricultură

5,25

Tehnic

Mecanică

5,23

Tehnic

Mecanică

5,17

Real

Ştiinţe ale Naturii

5,12

Umanist

Filologie

5,07

Servicii

Turism şi alimentaţie

5,06

LICEUL TEORETIC BĂNEASA

Umanist

Ştiinţe Sociale

5,05

LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

Resurse naturale și
protecția mediului

Protecţia mediului

5,05

LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY'
CERNAVODĂ

Umanist

Filologie

4,96

LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV

Real

Ştiinţe ale Naturii

4,95

LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR
HURMUZESCU’ MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’
CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’
CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’
CONSTANŢA
LICEUL COBADIN
COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’
MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE
DUMITRESCU’ CUMPĂNA

UNITATEA ŞCOLARĂ

PROFIL
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SPECIALIZAREA

ULTIMA
MEDIE

LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’
TECHIRGHIOL

Servicii

Turism şi alimentaţie

4,86

LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC

Resurse naturale și
protecția mediului

Protecţia mediului

4,80

LICEUL TEORETIC MURFATLAR

Real

Ştiinţe ale Naturii

4,62

Tehnic

Electromecanică

4,55

Tehnic

Electronică
automatizări

4,52

LICEUL TEORETIC MURFATLAR

Servicii

Economic

4,48

LICEUL COBADIN

Servicii

Economic

4,48

Servicii

Economic

4,39

Tehnic

Electric

3,64

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE
DUMITRESCU’ CUMPĂNA
LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’
CERNAVODĂ

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE
TITULESCU’ MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’
CERNAVODĂ

29

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021
CLASA a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERA TEORETICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ ZI
1. COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

101

Tehnologică

Servicii

Comerţ

56

2

2

102

Tehnologică

Servicii

Economic

56

2

2

103

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

56

2

4

104

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

28

1

0

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Bilingv

Engleză

Denumire specializare

2. COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

123

Teoretică

Umanist

124

Teoretică

Real

Matematică-informatică

28

1

0

125

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

84

3

4

126

Teoretică

Umanist

Ştiinţe sociale

56

2

4

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Matematică-informatică

56

2

2

Bilingv

Denumire specializare

3. COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

127

Teoretică

Real

128

Teoretică

Real

Engleză

Matematică-informatică

14

0.5

0

129

Teoretică

Real

Germană

Matematică-informatică

14

0.5

0

130

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

56

2

3

131

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

14

0.5

1

Bilingv

Franceză
30

Denumire specializare

Cod
specializare

Filiera

Profil

Bilingv

132

Teoretică

Real

Germană

133

Teoretică

Umanist

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Ştiinţe ale naturii

14

0.5

1

Ştiinţe sociale

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Denumire specializare

4. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

Bilingv

116

Teoretică

Umanist

Engleză

Filologie

28

1

2

119

Teoretică

Umanist

Engleză

Ştiinţe sociale

28

1

2

117

Teoretică

Real

Matematică-informatică

28

1

1

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Denumire specializare

5. LICEUL ENERGETIC CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

146

Tehnologică

Tehnic

Electric

56

2

2

147

Tehnologică

Tehnic

Electronică automatizări

56

2

2

148

Tehnologică

Tehnic

Producție media

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

6. LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

158

Tehnologică

Tehnic

Electronică automatizări

28

1

2

160

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

56

2

4

Bilingv

31

Denumire specializare

7. LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

163

Tehnologică

Tehnic

164

Tehnologică

Tehnic

Bilingv

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Electric

28

1

2

Mecanică

56

2

4

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Denumire specializare

8. LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

172

Tehnologică

Tehnic

Bilingv

Denumire specializare
Mecanică

9. LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

174

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Industrie alimentară

28

1

2

175

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Protecţia mediului

28

1

0

176

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

10. LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

177

Tehnologică

Servicii

Economic

28

1

2

178

Tehnologică

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

28

1

2

180

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

28

1

2

Bilingv

32

Denumire specializare

11. LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

141

Tehnologică

Tehnic

142

Tehnologică

Tehnic

Bilingv

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Electric

28

1

1

Mecanică

84

3

3

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Denumire specializare

12. LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

143

Tehnologică

Servicii

Comerţ

28

1

2

144

Tehnologică

Servicii

Economic

84

3

4

145

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentație

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

0

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

13. LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

194

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Bilingv

Denumire specializare
Agricultură

14. LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

195

Tehnologică

Tehnic

Construcții, instalații și lucrări
publice

28

1

1

197

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

28

1

1

Bilingv

33

Denumire specializare

15. LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

151

Tehnologică

Servicii

Economic

28

1

2

152

Tehnologică

Tehnic

Electric

28

1

2

153

Tehnologică

Tehnic

Electronică automatizări

112

4

8

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

16. LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

214

Teoretică

Real

Matematică-Informatică

56

2

2

215

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

56

2

4

213

Teoretică

Umanist

Filologie

28

1

2

216

Teoretică

Umanist

Ştiinţe Sociale

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

17. LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

218

Teoretică

Umanist

219

Teoretică

Umanist

Engleză

Filologie

28

1

2

220

Teoretică

Umanist

Franceză

Filologie

28

1

2

221

Teoretică

Real

Engleză

Matematică-Informatică

28

1

0

222

Teoretică

Umanist

Ştiinţe Sociale

56

2

4

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

84

3

4

Bilingv

Denumire specializare

18. LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

223

Teoretică

Real

Bilingv

Denumire specializare
Ştiinţe ale Naturii

34

19. LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

227

Teoretică

Umanist

228

Teoretică

Real

229

Teoretică

Umanist

Bilingv

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Ştiinţe ale naturii

28

1

2

Ştiinţe Sociale

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Matematică-informatică

56

2

1

Matematică-informatică

28

1

0

Ştiinţe ale naturii

56

2

2

Denumire specializare

20. LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

233

Teoretică

Real

234

Teoretică

Real

235

Teoretică

Real

236

Teoretică

Real

Engleză

Ştiinţe ale naturii

28

1

1

237

Teoretică

Real

Franceză

Ştiinţe ale naturii

14

0.5

0

238

Teoretică

Real

Germană

Ştiinţe ale naturii

14

0.5

0

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Matematică-informatică

28

1

1

Matematică-informatică

28

1

0

Ştiinţe ale naturii

112

4

6

Bilingv

Engleză

Denumire specializare

21. LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA
Cod
specializare

Filiera

Profil

239

Teoretică

Umanist

240

Teoretică

Real

241

Teoretică

Real

242

Teoretică

Real

Bilingv

Engleză

35

Denumire specializare

22. COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

105

Tehnologică

Servicii

Comerţ

28

1

2

106

Tehnologică

Servicii

Economic

28

1

2

108

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentaţie

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

23. LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

181

Tehnologică

Tehnic

Electromecanică

28

1

2

182

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

24. LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

207

Teoretică

Umanist

208

Teoretică

Real

Matematică-informatică

56

2

4

209

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

25. COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

120

Teoretică

Umanist

Bilingv

Denumire specializare
Filologie

36

26. LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

166

Tehnologică

Tehnic

Chimie industrială

28

1

2

167

Tehnologică

Tehnic

Electric

28

1

2

168

Tehnologică

Tehnic

Electronică automatizări

28

1

2

169

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Industrie alimentară

28

1

2

170

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

27. LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

193

Tehnologică

Servicii

Bilingv

Denumire specializare
Economic

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

28. LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA
Cod
specializare

Filiera

Profil

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

230

Teoretică

Umanist

Filologie

56

2

4

231

Teoretică

Real

Matematică-Informatică

28

1

2

232

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

29. LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ
Cod
specializare

Filiera

Profil

156

Tehnologică

Tehnic

Electric

28

1

2

157

Tehnologică

Tehnic

Electronică automatizări

56

2

4

Bilingv

37

Denumire specializare

30. LICEUL TEORETIC 'ANGHEL SALIGNY' CERNAVODĂ
Cod
specializare

Filiera

Profil

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

198

Teoretică

Umanist

Filologie

28

1

2

199

Teoretică

Real

Matematică-Informatică

28

1

1

200

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Matematică-Informatică

28

1

2

Turism şi alimentaţie

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Matematică-Informatică

28

1

2

Ştiinţe Sociale

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

31. LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE
Cod
specializare

Filiera

Profil

210

Teoretică

Umanist

211

Teoretică

Real

212

Tehnologică

Servicii

Bilingv

Denumire specializare

32. LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA
Cod
specializare

Filiera

Profil

162

Tehnologică

Servicii

Bilingv

Denumire specializare
Economic

33. LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA
Cod
specializare

Filiera

Profil

224

Teoretică

Umanist

225

Teoretică

Real

226

Teoretică

Umanist

Bilingv

38

Denumire specializare

34. LICEUL TEORETIC MURFATLAR
Cod
specializare

Filiera

Profil

204

Tehnologică

Servicii

Bilingv

Denumire specializare
Economic

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

35. LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI
Cod
specializare

Filiera

Profil

185

Tehnologică

Tehnic

Chimie industrială

28

1

2

186

Tehnologică

Tehnic

Electric

28

1

2

187

Teoretică

Umanist

Filologie

28

1

2

188

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

28

1

2

189

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

36. LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ
Cod
specializare

Filiera

Profil

206

Teoretică

Umanist

Bilingv

Denumire specializare
Ştiinţe sociale

37. LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU
Cod
specializare

Filiera

Profil

184

Teoretică

Umanist

Bilingv

Denumire specializare
Ştiinţe Sociale

38. LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL
Cod
specializare

Filiera

Profil

217

Teoretică

Real

Bilingv

Denumire specializare
Ştiinţe ale Naturii

39

39. LICEUL TEORETIC BĂNEASA
Cod
specializare

Filiera

Profil

203

Tehnologică

Tehnic

Bilingv

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Economic

28

1

2

Ştiinţe ale Naturii

28

1

2

Ştiinţe Sociale

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Denumire specializare
Electric

40. LICEUL COBADIN
Cod
specializare

Filiera

Profil

137

Tehnologică

Servicii

138

Teoretică

Real

139

Teoretică

Umanist

Bilingv

Denumire specializare

41. LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC
Cod
specializare

Filiera

Profil

149

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Agricultură

14

0.5

1

150

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Protecţia mediului

14

0.5

1

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

42. LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA
Cod
specializare

Filiera

Profil

190

Tehnologică

Tehnic

Electromecanică

14

0.5

1

191

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

14

0.5

1

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Filologie

28

1

2

Industrie alimentară

28

1

2

Bilingv

Denumire specializare

43. LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU
Cod
specializare

Filiera

Profil

201

Teoretică

Umanist

202

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Bilingv

40

Denumire specializare

44. LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV
Cod
specializare

Filiera

Profil

243

Teoretică

Umanist

Bilingv

Denumire specializare
Ştiinţe Sociale

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

45. LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ
Cod
specializare

Filiera

Profil

136

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Bilingv

Denumire specializare
Industrie alimentară

46. LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR
Cod
specializare

Filiera

Profil

154

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului

Bilingv

Denumire specializare
Protecţia mediului

41

II. CLASA a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERA VOCAȚIONALĂ ZI
1. COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA
Filiera

Profil

Vocațional

Teologic

Vocațional

Pedagogic

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Teologie musulmană

28

1

2

Învăţători - educatoare

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

Bilingv

Denumire specializare

2. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA
Filiera

Profil

Bilingv

Denumire specializare

Vocațional

Pedagogic

Engleză

Educator - puericultor

14

0.5

1

Vocațional

Pedagogic

Spaniolă

Educator - puericultor

14

0.5

0

Vocațional

Pedagogic

Engleză

Învăţători - educatoare

28

1

0

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

3. COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA
Filiera

Profil

Bilingv

Denumire specializare

Vocațional

Artistic

Arhitectură, arte ambientale şi design

28

1

1

Vocațional

Artistic

Arta actorului

14

0.5

1

Vocațional

Artistic

Arte plastice şi decorative

28

1

1

Vocațional

Artistic

Coregrafie

14

0.5

0

Vocațional

Artistic

Muzică

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

4. COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA
Filiera

Profil

Bilingv

Denumire specializare
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Filiera

Profil

Vocațional

Real

Bilingv

Denumire specializare
Militar-ministerul apărării naţionale Matematică-informatică

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

120

5

0

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

140

5

6

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

2

Nr.
locuri

Nr.
clase

Nr. locuri
rromi

28

1

0

5. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA
Filiera

Profil

Vocațional

Sportiv

Bilingv

Denumire specializare
Sportiv

6. LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA
Filiera

Profil

Vocațional

Sportiv

Bilingv

Denumire specializare
Sportiv

7. LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU
Filiera

Profil

Vocațional

Sportiv

Bilingv

Denumire specializare
Sportiv

8. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA
Filiera

Profil

Vocațional

Teologic

Bilingv

Denumire specializare
Teologie ortodoxă
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Clasa a IX-a
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “ALBATROS” CONSTANŢA
PENTRU ELEVI CU CERINŢE EDUCAȚIONALE SPECIALE

FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU

NR. LOCURI REPARTIZATE

TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

26

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL (ZI)
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

12

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI (ZI)
BUCĂTAR

6

COFETAR – PATISER

8

NOTĂ :
La această unitate de învăţământ – învăţământ pentru copii cu cerinţe educative speciale - se pot
înscrie elevi pe bază de dosar aprobat de Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională –
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa (dosarul trebuie să
conţină documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă), în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere sau de absolvire şi în funcţie de opţiuni. Repartiţia candidaţilor cu cerinţe
educative speciale se face de către Comisia Judeţeană de Admitere la sediul unităţii din Str.
Barbu Şt. Delavrancea nr. 55, tel.0341.173232/0341.173233, www.centrul-scolar-albatros.ro
e-mail: centrulalbatros@yahoo.com, în perioada 2 - 3 iulie 2020.
Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au evaluarea naţională din clasa a VIII-a, pot
participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de metodologie, atât pentru locurile
din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. Candidaţii cu cerinţe
educative speciale, care nu au susţinut evaluarea naţională din clasa a VIII-a vor depune cereri
de înscriere la liceu în perioada 24 - 30 iulie 2020 şi vor fi repartizaţi de către comisia de admitere
judeţeană în perioada 30 iulie - 3august 2020 după repartizarea celorlalţi candidaţi.
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR
DE ETNIE RROMĂ

Admiterea candidaţilor de etnie rromă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul
de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, aprobat de
Ministerul Educației și Cercetării și se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere.
Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi: 27 mai 2020
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor se va face în perioada 27
mai 2020-16 iunie 2020, ora 16.00.
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. În această
situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine
candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului.
Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației
rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea
recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenență la etnia rromilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
În perioada 30 iunie - 3 iulie 2020, candidații de etnie rromă și părinții/tutorii legali ai
acestora vor completa opțiunile în fișele de înscriere pe locurile speciale pentru rromi, asistați de
diriginții claselor a Vlll-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
În perioada 4 - 5 iulie 2020 se va realiza repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru
rromi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere
și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național,
de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean
Constanța și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020.
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
PENTRU ELEVII DE ORIGINE ROMÂNĂ DE PRETUTINDENI
Tinerii din Republica Moldova, absolvenţi a 9 clase, promoţia 2020, care au promovat examenele de
absolvire a gimnaziului în Republica Moldova şi absolvenţii a 8 clase gimnaziale, promoţia 2020, în România şi
care au domiciliul stabil în Republica Moldova vor depune, în perioada ce va fi stabilită de M.E.C., la centrul de
înscriere desemnat, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, dosarele pentru participarea la concursul de admitere
în liceele din România.
Dosarul de înscriere în învăţământul liceal (clasa a IX-a) cuprinde următoarele documente:
 fişă de înscriere – formular tip (Anexa I), care se primeşte, se completează şi se semnează la centrul
de înscriere de către candidat şi un părinte/tutore;
 certificat de studii gimnaziale în Republica Moldova/adeverinţă de promovare a evaluării naţionale
din clasa a VIII-a în România (copie);
 foaie matricolă pentru clasele V-IX / V-VIII (copie);
 certificat de naştere (copie);
 paşaport/buletin de identitate al candidatului/al unuia dintre părinţi/tutore (copie);
 acordul scris al unuia dintre părinţi (sau tutorele legal) pentru înscrierea fiului/fiicei la
 concursul de admitere în România;
 adeverinţă medicală tip care să permită accesul în colectivitate;
 fotografie ¾.
Numărul de locuri alocate pentru elevii de origine română de pretutindeni,
clasa a IX-a, liceu-zi, în Judeţul Constanţa
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I”
CONSTANŢA

NR.
LOCURI

2

Filieră tehnologică/Profil Servicii/Comerț

2

Filieră tehnologică/Profil Servicii/Economic

2
1
COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE
„REGINA MARIA” CONSTANŢA

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
„CONSTANTIN BRÃTESCU”
CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „PONTICA”
CONSTANŢA

LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”

Filieră tehnologică/Profil Servicii/Tehnician în turism – bilingv
limba engleză
Filieră vocaţională/Profil Artistic/Arhitectură, arte ambientale și
design

1

Filieră vocaţională/Profil Artistic/Coregrafie

1

Filieră vocaţională/Profil Artistic/Arte plastice și decorative

2
1
1
1

Filieră vocaţională/Pedagogic/Învăţători – educatoare – bilingv
limba engleză
Filieră vocaţională/Pedagogic/Educator – puericultor bilingv
limba spaniolă
Filieră tehnologică/Profil Resurse naturale şi protecţia
mediului/Tehnician în agricultură
Filieră tehnologică/Profil Resurse naturale şi protecţia
mediului/Tehnician veterinar

1

Filieră tehnologică/Profil Tehnic/Tehnician proiectant CAD

1

Filieră tehnologică/Profil Tehnic/Tehnician mecanic pentru
intreținere și reparații

1

Filieră tehnologică/Profil Tehnic/Tehnician în instalații electrice

1

Filieră tehnologică/Profil Tehnic/Tehnician transporturi

2

Filieră vocaţională/Profil Sportiv/Sportiv

2

Filieră teoretică/Profil Real/Ştiinţe ale naturii

1

Filieră teoretică/Profil Real/Matematică – Informatică

LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
„NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA
LICEUL TEORETIC „GEORGE EMIL
PALADE” CONSTANŢA

FILIERĂ/PROFIL/
DOMENIU/SPECIALIZARE

46

CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE
MIRON COSTIN” CONSTANŢA
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
„SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE
EXIGUUL” CONSTANŢA

2

Filieră teoretică/Profil Real/Ştiinţe ale naturii

2

Filieră tehnologică/ Profil Resurse naturale și protecția mediului/
Tehnician ecolog și protecția calității mediului

2

Filieră vocaţională/Profil Teologic/Preot ortodox

TOTAL

29

Relaţii suplimentare – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
tel. 0232 – 268014 / 0232 – 268015 / 0232 – 268019 / 0374 – 201420 / 0374 – 201421 /
0374 – 201422 / 0374 – 201422 / 0374 – 201423 / 0374 – 201424 / 0374 – 201425
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - LOCURI PENTRU CANDIDAŢII CARE ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA
DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2020 – 2021
COD
SPECIALIZARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

NIVEL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

FILIERA

PROFIL

SPECIALIZARE /
DOMENIU

FORMA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

NR.
LOCURI

107

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

Liceal

Tehnologică

Servicii

Turism şi alimentaţie

Învățământ seral

28

161

LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’
HÂRŞOVA

Liceal

Tehnologică

Servicii

Comerţ

Învățământ seral

28

135

LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ

Liceal

Tehnologică

Resurse naturale și
protecția mediului

Agricultură

Învățământ seral

28

192

LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE
ISTRĂŢOIU’ DELENI

Liceal

Tehnologică

Resurse naturale și
protecția mediului

Agricultură

Învățământ seral

28

159

LICEUL TEHNOLOGIC
’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA

Liceal

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Învățământ seral

28

179

LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN
N.ROMAN’ CONSTANŢA

Liceal

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Învățământ seral

28

171

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE
DUCA’ CONSTANŢA

Liceal

Teoretică

Real

MatematicăInformatică

Învățământ
frecvență redusă

28

196

LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’
CONSTANŢA

Liceal

Teoretică

Real

MatematicăInformatică

Învățământ
frecvență redusă

28

155

LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

Liceal

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

Învățământ
frecvență redusă

28

205

LICEUL TEORETIC MURFATLAR

Liceal

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

Învățământ
frecvență redusă

28

NOTĂ :
1. Elevii îşi vor exprima opţiunile, înscriind în Fişa de înscriere - COD PLAN ŞCOLARIZARE, corespunzător poziţiei din Planul de şcolarizare
2. Acolo unde COD PLAN ŞCOLARIZARE lipseşte, se înţelege că, la acele specializări, se susţin probe de aptitudini şi NU se vor completa Fişele de înscriere cu aceste
specializări
3. Limba de predare în toate unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa este "Limba Română"
4. La clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne, se va susţine o probă de verificare a cunoştinţelor
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Nr. înreg.________ /_______- 2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat
Codul numeric personal:

Data naşterii :

Z Z

Numele :

Init. tată:

Cod judeţ +cod şcoală
de provenienţă:

L

L

A A A A

Prenumele:

Denumire: ____________________________________________________

Media claselor V – VIII:

,

Notă evaluare naţională limba română:

,

Notă evaluare naţională matematică:

, ,

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________
Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:
Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota de
la limba şi literatura română şi matematică:

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

,

Notă evaluare naţională limba
şi literatura maternă:

,

Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota la limba
şi literatura română, matematică şi
limba şi literatura maternă:

, ,

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

Notă la proba de
limbă maternă:

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

,

Notă la proba de
limbă modernă:

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota: ,

,

Notă la proba de
limbă modernă:

,

,

L. S.
Director

Nr. total de opţ iuni:
O P Ţ I U N I :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor
candidatului.
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare,
conform modelului:
11 2 3
(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.

Diriginte

Candidat

Părinte/Tutore

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.

Diriginte

Candidat

Părinte/Tutore

Nr. înreg.______ /______- 2020
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Codul numeric personal:

Data naşterii:

-

-

Z Z
Numele :

Cod judeţ:

L

L

A A A A

Init. tată: Prenumele:

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________

L. S.
Director

Proba de limbă maternă:
Limba:_______________ Nota:

L. S.
Director

,

Limba:_____________Nota:

L. S.
Director

,

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea:________________________________________

Proba de limbă modernă:
Limba:_______________ Nota:

L. S.
Director

,

Limba: _____________Nota:

,

L. S.
Director

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea: ________________________________________

Limba:_______________ Nota:

,

L. S.
Director

Limba: _____________Nota:

,

L. S.
Director

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea: ________________________________________

Proba de aptitudini:
Proba:______________________________________________ Media:

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________
Proba:______________________________________________ Media:

,

L. S.
Director

L. S.
Director

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________
Proba:______________________________________________ Media:

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________
Proba:______________________________________________ Media:

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________

Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba

L. S.
Director

L. S.
Director

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DUAL DE STAT
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL
Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a își pot construi un traseu profesional bazat pe abilitățile pe care le au,
precum și pe competențele pe care le vor dobândi prin pregătirea în cadrul unei calificări profesionale, la
alegere, din peste 30 de meserii existente în oferta educațională a școlilor cu învățământ profesional și dual
din județul și municipiul Constanța.
Învățământul profesional are durata de minim 3 ani și se organizează la solicitarea operatorilor
economici, care vor asigura componenta de pregătire practică a elevilor. Pe parcursul celor trei ani de studiu
se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi module de specialitate pentru obținerea calificării
profesionale.
Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, de 200 lei pe lună, prin Programul
naţional de protecţie socială "Bursa profesională", dar pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi
alte forme de sprijin acordate de operatorul economic partener de practică.
Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale,
dobândesc certificat de calificare de nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
După finalizarea învățământului profesional absolvenții își pot continua studiile în învăţământul liceal (din
clasa a XI-a).
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional de 3 ani, cu următoarele
caracteristici specifice:
 este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri
de practică;
 asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi
a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea
principală a operatorilor economici;
 operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri
publice (cel puțin încă 200 lei pe lună) şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară, , prin Programul naţional de protecţie
socială "Bursa profesională". Suplimentar, elevii din învățământul dual, primesc o bursă de la operatorul
economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice.
Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare,
dar pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de operatorul economic
partener de practică.
După finalizarea învățământului dual absolvenții își pot continua studiile în învăţământul liceal (din clasa a
XI-a).
Învăţământul profesional dual îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o
asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială
pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi
obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;
b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele
sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care
stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;
c) existenţa autorizării/acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin
învăţământul dual.
Pentru anul şcolar 2020 – 2021, admiterea în învăţământul profesional şi dual se realizează în mai multe
etape, conform Calendarului MEC (Anexele 1 și 2 la ordinul MEC nr. 4325/22.05.2020 privind modificarea şi
completarea ordinului MEN nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021 și în
conformitate cu prevederile ordinului MEC nr. 4326/22.05.2020 pentru conpletarea Metodologiei de organizare
și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat aprobată prin ordinal MENCȘ nr. 5068/2016,
pentru anul școlar 2020-2021).
De reținut că:
 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educaţională pentru învățământul
profesional si dual, se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat/ fișei
de opțiuni pentru învățământul dual şi a foii matricole: Secretariatele unităților de învățământ
gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa
de înscriere în învățământul profesional de stat/ fișa de opțiuni pentru învățământul dual
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 Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ profesional şi calificările din oferta acesteia se
completează de către candidaţi asistaţi diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ
gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor
 La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ
este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează precizări detaliate privind probele
suplimentare de admitere
 La unitățile cu învățământ dual se afișează precizări detaliate privind probele suplimentare de
admitere și probele eliminatorii(solicitate de operatorul economic partener de practică), după caz.
 Candidații respinși la probele eliminatorii se pot înscrie, în aceeași etapă, la o altă unitate cu
învățământ dual care nu a organizat probe eliminatorii sau la o altă unitate cu învățământ profesional
la care nu s-au organizat probe de preselecție.
 Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de
învăţământ pentru care optează. Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au
optat se realizează NUMAI DE CĂTRE unităţile de învăţământ gimnazial
 La învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021, eventuala probă de admitere va consta în
valorificarea unei/unor medii obținute de candidat în gimnaziu, cu respectarea OMEN 3356/2017.
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020/2021
DATA
LIMITĂ
/
PERIOADA

EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii

25 mai
2020

25 mai
2020

27 mai
2020

Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităţilor de învăţământ, cu eliminarea din proceduri
a probelor de preselecţie, precum şi actualizarea componenţei Comisiei de admitere din unitatea de
învăţământ, după caz.
Notă:
Actualizarea procedurilor se realizează în concordanţă cu precizările din:
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul profesional
Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru şi le
solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit la
inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021,
pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de
elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului că practica în anul şcolar 2020-2021 se
va desfăşura în unitatea de învăţământ).
Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat
pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor
economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.
Note:
1. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care
denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual
sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional,
unitatea de învăţământ va identifica alţi operatori economici interesaţi cu care va încheia alte contrate
în locul celor denunţate.
2. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care
denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual,
iar unitatea de învăţământ nu a identificat alţi operatori economici interesaţi pentru încheierea altor
contrate de parteneriat în locul celor denunţate, clasele/grupele la care a fost denunţat contractul se pot
transforma în clase/grupe de învăţământ profesional.
3. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia menţionată la pct. 2, unitatea de învăţământ are obligaţia
realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învăţământ profesional cu alţi operatori economici
interesaţi sau cu operatorii economici care au denunţat contractul de parteneriat pentru învăţământ dual.
În situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învăţământ va
asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru
dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale descrise în Standardele de pregătire
profesională.
În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea
stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate
solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru
care unitatea de învăţământ este autorizată /acreditată – decât cea aprobată iniţial.
4. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, pentru formarea
profesională prin învăţământul profesional cu alţi operatori economici în locul celor care au denunţat
contractele-cadru existente, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică
în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competenţelor
profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională.
În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea
stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate
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27 mai
2020

solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru
care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată iniţial.

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 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 informaţiilor despre admitere, în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte, informaţii
27 mai
despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
2020
pentru anul şcolar 2020-2021.
În broşură se va regăsi şi menţiunea că, 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.
Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ profesional şi
tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.
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
2020-2021.
27 mai - 2 iunie
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor/sesiunilor de informare a elevilor şi
2020
părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia
şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional
de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual).
5 iunie
Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere,
2020
ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită.
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul
profesional de stat
17 - 21
februarie
2020

2 - 12 iunie
2020

2 - 12 iunie
2020

2 - 12 iunie
2020

2 - 12 iunie
2020

Informarea de către ISJ/ ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor
de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat.
Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;
- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului profesional de stat.
Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a
meseriilor şi a ofertei educaţionale care să permită vizualizarea acţiunilor de promovare a ÎPT, a
meseriilor şi a ofertei unităţilor de învăţământ realizate în parteneriat cu operatorii economici.
Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare on-line.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional în
anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară on-line acţiunea „Săptămâna meseriilor“.
Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni dedicate promovării
învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi a ofertei de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat
cu operatorii economici, fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică, experienţe
relevante ale parteneriatului şcoală-operator economic.
Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a
învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind,
în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc).
Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul
dual, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe
continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de
învăţământul dual.
Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, organizate la toate unităţile de
învăţământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.), pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor 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 de stat, respectiv în Fişa de
opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă,
în mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind învăţământul dual.
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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,
18 iunie
prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică
2020
centralizată.
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților
naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
 pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților
naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional şi dual)
17 iunie
2020

2 - 5 iunie
2020

9 - 12 iunie
2020
12 iunie
2020
15 iunie
2020
19 - 23
iunie 2020
25 iunie
2020
26 iunie
2020

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi
transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite
pentru învăţământul liceal.
Notă:
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de
învăţământ de provenienţă până la data de 10 iunie 2020.
Desfăşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, cu
respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal.
Comunicarea rezultatelor 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 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.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
27 mai
2020

27 mai - 16
iunie 2020

30 iunie – 3
iulie 2020

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi
Notă:
Locurile speciale pentru candidaţii romi 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.
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilor.
Recomandările scrise de apartenenţă la etnia romilor pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie,
recomandarea este transmisă, prin email, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format
pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul
recomandării revine atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii
cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea
unei recomandări de apartenenţă la etnia rromilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile
speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de
învăţământ sau prin formular transmis electronic.
Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti de către candidaţi.
*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
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Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!
Notă: Inspectoratele şcolare afişează programarea candidaţilor pe zile şi ore pentru repartizarea în
şedinţă publică
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 siteul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi
comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi.
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate
de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică.
Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru rromi, se
calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul profesional de stat, aprobată prin OMENCŞ nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea
calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

29 iunie - 3
iulie și 6
iulie 2020

6 iulie 2020

9 iulie 2020

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a foii matricole:
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat 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.
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi
calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din
unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către
unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii
nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru
care optează.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de înscriere în
învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta.
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi ore a absolvenţilor,
afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.
Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care
solicită acest lucru – opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe
paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.
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 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 elevilor din clasa a VIIIa cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ
care au ofertă pentru învăţământul profesional pentru care au optat, a listei candidaţilor înscrişi în
învăţământul profesional.
La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ
este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind probele
suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare
pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul
de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, 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.
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.
Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unităţile de învăţământ pentru
care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
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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.
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul
profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor
respinşi la învăţământul profesional de stat.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi.
Afişarea precizării prin 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 II-a de
admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în
care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate
decide redistribuirea, prin comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere, a candidaţilor în limita
locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să
participe.
Transmiterea în format electronic de către unităţile de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul
profesional, către unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei privind rezultatele elevilor la admiterea în
învăţământul profesional, în scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a
absolvenţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au depus/transmis prin
poştă dosarele de înscriere la unităţile la care au fost declaraţi admişi.
Notă:
Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a
la unităţile de învăţământ profesional, numai pentru absolvenţii menţionaţi anterior.
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot
înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a
de admitere în liceu.
Transmiterea/depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere, la unităţile de
învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de
învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară
prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de
capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore, afişat de către
unitatea de învăţământ.
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.
Notă: Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa la sfârşitul fiecărei zile
tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de înscriere.
Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail
situaţia înscrierii.
Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional de stat 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 comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la unităţile de învăţământ
profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în
etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de
învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul
profesional de stat.
Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul
minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva completării în urma etapei a
II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii.
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Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de
învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa
a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ISJ/ISMB afişează
şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a IIa de admitere în învăţământul
profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire
şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

22 - 24 iulie
2020

23 - 24 iulie
2020

24 iulie
2020

27 iulie
2020

28 iulie
2020

29 iulie - 3
august
2020

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a foii matricole:
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat 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, 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.
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi
calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din
unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către
unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă
pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de înscriere în
învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta.
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi ore a absolvenţilor,
afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.
Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care solicită
acest lucru – opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de
internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au 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 cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea aceloraşi prevederi
stabilite pentru învăţământul liceal.
Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ
care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la
calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, 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.
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional.
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul
profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a
celor respinşi la învăţământul profesional de stat.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv
ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de înscriere, de la sediile unităţilor respective de
învăţământ, sau prin formular transmis electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru.
Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost
declaraţi admişi.
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
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b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de
învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară
prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de
capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore, afişat de către
unitatea de învăţământ. 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.
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-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 minim
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 invitaţi să participe.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de
învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de
stat, inclusiv în învăţământul dual.
Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă 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 şi
redistribuire organizate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti informează în
scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.

Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de
admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la sediul inspectoratului şcolar
şi pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe
5 august
locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale.
2020
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere
şi de rezolvare a cazurilor speciale.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care nu au
participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile
ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
6 - 7 august Rezolvarea de către comisia 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
2020
candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.
(conform
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la
graficului
calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu.
afișat de
comisia de Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa la sediul inspectoratului şcolar şi pe site graficul de
desfăşurarea a şedinţei publice, pe zile, ore şi candidaţi.
admitere
județeană/ Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform
propriilor proceduri de admitere, este prevăzută proba suplimentară de admitere în învăţământul
a
municipiului profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe de admitere independent de numărul candidaţilor
București) înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris 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 constitute.
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere,
7 august
rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a
2020
municipiului Bucureşti.
7 august
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi redistribuirilor, prin
2020
confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a,
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI DE STAT, CU FRECVENȚĂ – ZI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
COD
SPECIALIZARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CALIFICARE NIVEL 3
( Conform C.N.C.)

DOMENIUL

FORMA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

NR.
NR.
NR.
LOCURI
CLASE LOCURI RROMI

630

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
„ALBATROS” CONSTANŢA

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC

FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST PEDICHIURIST

ZI

1

28

2

600

COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANŢA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

COFETAR-PATISER

ZI

0,5

15

1

601

COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANŢA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

BUCĂTAR

ZI

0,5

15

1

567

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA

ELECTRIC

ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ
TENSIUNE

ZI

1

28

2

502

LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA

MECANICĂ

LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVALE

ZI

1

28

2

503

LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA

MECANICĂ

TUBULATOR NAVAL

ZI

1

28

2

599

LICEUL TEHNOLOGIC „PONTICA” CONSTANŢA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN
UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE

ZI

1

28

2

511

LICEUL TEHNOLOGIC „TOMIS” CONSTANŢA

MECANICĂ

SUDOR

ZI

1

28

2

580

LICEUL TEHNOLOGIC „TOMIS” CONSTANŢA

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII INSTALATOR DE INSTALAȚII TEHNICOŞI LUCRĂRI PUBLICE
SANITARE ȘI DE GAZE

ZI

1

28

2

598

LICEUL TEHNOLOGIC „C.A.ROSETTI” CONSTANŢA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

LUCRĂTOR HOTELIER

ZI

1

28

2

511

LICEUL TEHNOLOGIC „C.A.ROSETTI” CONSTANŢA

MECANICĂ

SUDOR

ZI

1

28

2

MECANICĂ

MECANIC AUTO

ZI

5

140

6

MECANICĂ

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

ZI

1

28

2

527
506

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”
CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”
CONSTANŢA

630

LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN N. ROMAN” CONSTANŢA

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC

FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST –
PEDICHIURIST

ZI

1

28

2

598

LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN N. ROMAN” CONSTANŢA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

LUCRĂTOR HOTELIER

ZI

2

56

4

599

LICEUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANŢA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN
UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

ZI

1

28

2
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COD
SPECIALIZARE

630
567
632

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LICEUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI
TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL CUVIOS
DIONISIE EXIGUUL” CONSTANŢA

CALIFICARE NIVEL 3
( Conform C.N.C.)

DOMENIUL

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC
ELECTRIC

FRIZER - COAFOR – MANICHIURIST –
PEDICHIURIST
ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ
TENSIUNE

FORMA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

NR.
NR.
NR.
LOCURI
CLASE LOCURI RROMI

ZI

1

28

2

ZI

1

28

2

TEOLOGIC

DASCĂL CATEHET

ZI

1

28

2

599

LICEUL TEHNOLOGIC „JEAN DINU” ADAMCLISI

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN
UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

ZI

1

28

2

587

LICEUL TEORETIC BĂNEASA

AGRICULTURĂ

AGRICULTOR CULTURI DE CÂMP

ZI

1

28

2

588

LICEUL TEORETIC BĂNEASA

AGRICULTURĂ

LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM

ZI

1

28

2

599

LICEUL TEHNOLOGIC „DOBROGEA” CASTELU

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN
UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

ZI

1

28

2

601

LICEUL TEHNOLOGIC „DOBROGEA” CASTELU

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

BUCĂTAR

ZI

1

28

2

598

LICEUL TEHNOLOGIC „DOBROGEA” CASTELU

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

LUCRĂTOR HOTELIER

ZI

1

28

2

511

LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

MECANICĂ

SUDOR

ZI

0,5

14

1

523

LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

MECANICĂ

MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN
INDUSTRIE

ZI

0,5

14

1

563

LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

ELECTRIC

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR

ZI

0,5

14

1

567

LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS” CERNAVODĂ

ELECTRIC

ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ
TENSIUNE

ZI

0,5

14

1

578

LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU

CONSTRUCŢII,
INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI
PUBLICE

ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR,
TAPETAR

ZI

1

28

2

597

LICEUL COBADIN

COMERȚ

COMERCIANT - VÂNZĂTOR

ZI

1

28

2

603

LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

BRUTAR - PATISER - PREPARATOR
PRODUSE FĂINOASE

ZI

1

28

2

587

LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA

AGRICULTURĂ

AGRICULTOR CULTURI DE CÂMP

ZI

1

28

2

599

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE DUMITRESCU”
CUMPĂNA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN
UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

ZI

0,5

14

1

62

COD
SPECIALIZARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CALIFICARE NIVEL 3
( Conform C.N.C.)

DOMENIUL

FORMA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

NR.
NR.
NR.
LOCURI
CLASE LOCURI RROMI

630

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE DUMITRESCU”
CUMPĂNA

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC

FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST –
PEDICHIURIST

ZI

0,5

14

1

593

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE ISTRĂŢOIU” DELENI

AGRICULTURĂ

ZOOTEHNIST

ZI

1

28

2

578

LICEUL TEHNOLOGIC „RADU PRIŞCU” DOBROMIR

ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR,
TAPETAR

ZI

1

28

2

511

LICEUL TEHNOLOGIC „CARSIUM” HÂRŞOVA

MECANICĂ

SUDOR

ZI

1

28

2

606

LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

PREPARATOR PRODUSE DIN LAPTE

ZI

1

28

2

599

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN
UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE

ZI

0,5

14

1

601

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

BUCĂTAR

ZI

0,5

14

1

597

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA

COMERȚ

COMERCIANT - VÂNZĂTOR

ZI

1

28

2

502

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA

MECANICĂ

LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII NAVALE

ZI

0,5

14

1

527

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA

MECANICĂ

MECANIC AUTO

ZI

0,5

14

1

511

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA

MECANICĂ

SUDOR

ZI

1

28

2

544

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA

ELECTROMECANICĂ

ELECTROMECANIC NAVE

ZI

0,5

14

1

630

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC

FRIZER - COAFOR - MANICHIURIST PEDICHIURIST

ZI

0,5

14

1

MECANICĂ

SUDOR

ZI

1

28

2

MECANICĂ

LĂCĂTUȘ MECANIC PRESTĂRI
SERVICII

ZI

0,5

14

1

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

ZI

0,5

14

1

MECANICĂ

MECANIC AUTO

ZI

0,5

14

1

MECANICĂ

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

ZI

0,5

14

1

511
538
620
527
506

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU”
MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU”
MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU”
MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU”
MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TITULESCU”
MEDGIDIA

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII
ŞI LUCRĂRI PUBLICE

63

COD
SPECIALIZARE

527
536
604

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”
MEDGIDIA
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” MIHAI
VITEAZU
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” MIHAIL
KOGĂLNICEANU

CALIFICARE NIVEL 3
( Conform C.N.C.)

DOMENIUL

FORMA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

NR.
NR.
NR.
LOCURI
CLASE LOCURI RROMI

MECANICĂ

MECANIC AUTO

ZI

1

28

2

MECANICĂ

MECANIC AGRICOL

ZI

1

28

2

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE
ȘI PEȘTE

ZI

1

28

2

598

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

LUCRĂTOR HOTELIER

ZI

1

28

2

567

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

ELECTRIC

ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ
TENSIUNE

ZI

1

28

2

587

LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ

AGRICULTURĂ

AGRICULTOR CULTURI DE CÂMP

ZI

1

28

2

575

LICEUL TEHNOLOGIC „I.C.BRĂTIANU” NICOLAE
BĂLCESCU

ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR

ZI

1

28

2

536

LICEUL „REGELE CAROL I” OSTROV

MECANICĂ

MECANIC AGRICOL

ZI

1

28

2

603

LICEUL TEHNOLOGIC „ION PODARU” OVIDIU

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

BRUTAR - PATISER - PREPARATOR
PRODUSE FĂINOASE

ZI

1

28

2

601

LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

BUCĂTAR

ZI

1

28

2

587

LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

AGRICULTURĂ

AGRICULTOR CULTURI DE CÂMP

ZI

1

28

2

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII
ŞI LUCRĂRI PUBLICE

NOTĂ :
1. Limba de predare în toate unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa este „Limba Română"
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Nr. înreg.______ /_____- 2020

M I N I S T E R U L E D U C A Ţ IE I Ș I C E R C E T Ă R I I
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat
Codul numeric personal:

Data naşterii:

Z Z

Numele :

L L

A A A A

Init. tată: Prenumele:

Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:
Media claselor V – VIII:

L. S.
Director

,

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________
Unitatea:1) ____________________________________________
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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

Candidat
Proba de preselecţie:2)

Rezultat:

Proba suplimentară de admitere: 3)
Notă la proba de
limbă maternă:

L. S.
Director

Părinte/Tutore

Lb:

Media de admitere:

Nota:
,

Admis

Respins

Nota:

,

,

Lb:

Rezultat admitere:

Nota:

Admis

,

Respins

Menţiune: 4)
Candidat

L. S.
Director

Părinte/Tutore

Unitatea: 1) ____________________________________________
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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

Candidat
Nota:

Proba suplimentară de admitere: 3)
Notă la proba de
limbă maternă:

Lb:

Media de admitere:

Nota:
,

,

,

Lb:

Rezultat admitere:

Menţiune: 4)
Candidat

L. S.
Director

Părinte/Tutore

Părinte/Tutore

Admis

Nota:

,

Respins
L. S.
Director

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

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
PENTRU CALIFICĂRI PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI
NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii

25 mai 2020

25 mai 2020

27 mai 2020

Revizuirea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea
admiterii.
Reconfirmarea sau actualizarea, după caz, a componenţei comisiei de admitere din unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ dual, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ.
Revizuirea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual,
împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de admitere, cu
respectarea tuturor prevederilor în vigoare.
Parcurgerea etapelor de aprobare a Procedurii de admitere, în Consiliul de administraţie al unităţii
de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, transmiterea Procedurii spre
avizare la ISJ/ISMB şi comunicarea avizului ISJ/ ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă
educaţională pentru învăţământul dual pentru Procedura de admitere.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual,
a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi calificări
profesionale pentru învăţământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2020-2021 şi
a calendarului probelor de admitere.
Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul dual.
Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte de
parteneriat şi le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit
la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar
2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici
şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat).
Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare
actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu
menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte
de parteneriat în învăţământul dual.
Note:
1. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori
economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor
prin învăţământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin
învăţământul profesional, unitatea de învăţământ va identifica alţi operatori economici interesaţi
cu care va încheia alte contracte în locul celor denunţate.
2. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori
economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor
prin învăţământul dual, iar unitatea de învăţământ nu a identificat alţi operatori economici interesaţi
pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunţate, clasele/grupele la care a
fost denunţat contractul se pot transforma în clase/grupe de învăţământ profesional.
3. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia menţionată la pct. 2, unitatea de învăţământ are
obligaţia realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învăţământ profesional cu alţi operatori
economici interesaţi sau cu operatorii economici care au denunţat contractul de parteneriat pentru
învăţământ dual. În situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învăţământ va
asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor
pentru dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale descrise în Standardele de
pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile
necesare pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările
profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea
inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcţionare a
claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învăţământ
este autorizată/acreditată - decât cea aprobată iniţial.
4. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru pentru
formarea profesională prin învăţământul profesional cu alţi operatori economici în locul celor care
au denunţat contractele-cadru existente, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de
pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi
a competenţelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care
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unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea stagiilor de
pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita,
în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată iniţial.
Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în domenii de
pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor de
practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de
învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul dual.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean,
cuprinzând datele personale ale elevilor din 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 informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde în secţiuni distincte informaţii
27 mai 2020
despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
pentru anul şcolar 2020-2021.
În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de
învăţământ a candidaţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, este necesară informarea prin telefon
sau email a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a
documentelor în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.
Broşura va fi postată pe paginile web ale inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ
profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.
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 2020-2021.
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a graficului
27 mai - 2 iunie
şedinţelor/sesiunilor de informare pentru elevi şi părinţi, cu privire la admiterea în învăţământul
2020
profesional, inclusiv în învăţământul dual [metodologia şi calendarul admiterii, modul de
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa
de opţiuni pentru învăţământul dual, cu asigurarea informării acestora inclusiv prin utilizarea de
mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)].
Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind informaţii despre
5 iunie 2020
admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită.
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în
învățământul dual

2 - 12 iunie
2020

2 - 12 iunie
2020

2 - 12 iunie
2020

Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi
tehnic, a meseriilor şi a ofertei educaţionale care să permită vizualizarea acţiunilor de promovare
a ÎPT, a meseriilor şi a ofertei unităţilor de învăţământ realizate în parteneriat cu operatorii
economici.
Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online, iar informaţiile vor fi axate pe:
- promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului de
organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual;
- informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul dual şi profesional şi
beneficiile acestor forme de pregătire;
- conştientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea
continuării studiilor în învăţământul dual şi profesional de stat;
- oferta de şcolarizare pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional, condiţii de
admitere.
Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar 20202021 colaborează cu operatorii economici parteneri de practică, promovând pe paginile web
proprii exemple de bună practică (testimoniale, materiale video de prezentare, exemple de
succes), menţionând suplimentar faţă de cele menţionate anterior şi aspecte privind perspectivele
de angajare după finalizarea studiilor.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual în
anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară on-line acţiunea „Săptămâna meseriilor“.
Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni dedicate promovării
învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi ofertelor de şcolarizare şi va fi realizată în
parteneriat cu operatorii economici, fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică,
experienţe relevante ale parteneriatului şcoală - operatori economici.
Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a
învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a,
folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line
etc).
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2 - 12 iunie
2020

17 iunie 2020

18 iunie 2020

Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual, 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.
Sesiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, inclusiv prin mijloace
electronice de comunicare (telefon, email, videoconferinţă on-line etc.) cu părinţii şi elevii de clasa
a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi
a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a
modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat,
respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual.
În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu,
aspectele specifice privind învăţământul dual.
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.
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 numai pentru situațiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților
naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
 pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/ clasele cu predare în limbile minorităților
naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat şi dual)
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, cu respectarea aceloraşi prevederi
stabilite pentru învăţământul liceal.
Notă: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la
2 - 5 iunie 2020
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 IXa 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 10 iunie 2020.
Desfăşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, cu
9-12 iunie 2020
respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal.
12 iunie 2020

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

15 iunie 2020

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.

19-23 iunie
2020

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

25 iunie 2020

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 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
26 iunie 2020
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin
introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată.
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat şi dual)
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
Notă: Locurile speciale pentru candidaţii romi 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.
27 mai 2020
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi 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, sunt prevăzute probe
eliminatorii sau probe de admitere.
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27 mai - 16
iunie 2020, ora
16.00

30 iunie - 3 iulie
2020

4 - 5 iulie 2020

2 – 3 iulie 2020

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilor.
Recomandările scrise de apartenenţă la etnia romilor 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 romilor, care o emite, potrivit statutului şi
procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/tutorelui legal al
elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenenţă la etnia romilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile
speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea
de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, de către candidaţi.
*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!
Notă: Inspectoratele şcolare afişează programarea candidaţilor pe zile şi ore pentru repartizarea
în şedinţă publică.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza
opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică.
Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se
calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional
al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Pot fi admişi candidaţii romi la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de admitere,
nu se organizează probe de admitere, independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de
locuri disponibile.
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 16 iunie 2020.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual

29 iunie - 3 iulie
2020 și 6 iulie
2020

29 iunie - 3 iulie
2020 și 6 iulie
2020

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual, însoţită de foaia matricolă:
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni pentru învăţământul dual şi fişa de
înscriere în învăţământul profesional de stat 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 din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii
matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII.
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul dual şi pentru
calificări din oferta unităţii se completează de către candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele
didactice din unitatea de învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare
realizate pentru toţi absolvenţii unităţii.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către
unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi profesional a fişei de opţiuni
pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi
a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal
documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru
învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care
solicită aceasta şi a foii matricole.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru
învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru
absolvenţii care solicită aceasta.
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi intervale orare,
afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.

69

Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care
solicită acest lucru – opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe
paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pun la dispoziţie
unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări necesare pentru completarea de către
candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta de învăţământ dual, inclusiv
informaţiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere şi privind modul de
desfăşurare a acestora.
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 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 opţiuni pentru învăţământul dual şi o singură fişă de înscriere
pentru învăţământul profesional de stat. Nu se eliberează respectivele fişe elevilor din clasa a VIIIa cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
Afişarea, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ
dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii, privind
lista candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.
În situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi precizări detaliate
privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
6 iulie 2020
organizează probe de admitere şi posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu sau organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru
aceste calificări.
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul
de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională.
Desfăşurarea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea
7 - 8 iulie 2020 acestora
Pentru candidații Desfăşurarea probelor se va realiza în baza graficului şi unei programări prealabile a candidaţilor,
care optează
stabilite, afişate şi comunicate de fiecare unitate de învăţământ care organizează probele
pentru unitățile de eliminatorii către candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnazial de la care aceştia provin, în
învățământ și
vederea asigurării informării candidaţilor privind susţinerea probelor în format on-line.
calificările la care Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susţinerea probei în format on-line va susţine
se organizează proba on-line la şi cu sprijinul unităţii de învăţământ gimnazial de la care provine, fiind informat în
probe eliminatorii prealabil despre graficul şi programarea corespunzătoare de către unitatea de învăţământ la care
şi-a depus dosarul de înscriere.
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ care a
organizat probele, precum şi către candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnaziale de la care
8-9 iulie 2020
Pentru candidații provin aceştia, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează şi
care au optat
se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, la sfârşitul fiecărei
inițial pentru
zile, către candidaţi împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în
unitățile de
aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la
învățământ și
calificările la care care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ
şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin
se organizează
probe eliminatorii calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii absolvenţi care
au participat la această etapă şi, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, consiliază
şi sprijină elevii şi reprezentanţii legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fişei iniţiale, prin
completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale
pentru care optează.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către
unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi profesional a fişei de opţiuni
pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi
a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal
documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.
Notă:
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute
mai sus, cu respectarea aceloraşi prevederi de înscriere.
Notă:
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
Notă:
În situaţia în care, în fişa iniţială de opţiuni pentru învăţământul dual, candidaţii au completat mai
multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat
probe eliminatorii, aceştia vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care
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le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că, în cazul în care numărul candidaţilor
care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai
mare decât numărul
de locuri, se va organiza o probă de admitere.
În cazul comunicării de către candidaţii admişi la probele eliminatorii către unitatea de învăţământ
la care au susţinut etapa de admitere a renunţării/retragerii fişelor de înscriere, pe locurile eliberate
de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat probele respective, în ordinea
rezultatelor obţinute la aceste probe.
Actualizarea şi afişarea, la sediile şi pe pagina web a site-urile unităţilor de învăţământ care au
ofertă pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual.
Afişarea tuturor informaţiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea
calificării/calificărilor la care se organizează probe, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte
calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, 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 la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare
profesională
Notă:
Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, în cazul în care aceasta
a fost decisă la nivelul unităţii de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul dual, va consta în
valorificarea unei/unor medii obţinute de candidat la disciplinele cuprinse în planul cadru pentru
învăţământul gimnazial, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. b), respectiv art. 12 alin. (1) lit.
b) din OMEN nr. 3.356/2017, privind calculul mediei de admitere prin procedura de admitere
elaborată la nivelul unităţii.
Desfăşurarea probelor de admitere.
Notă:
Pentru anul şcolar 2020-2021, desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de
admitere, în condiţiile în care, prin procedura de admitere elaborată la nivelul unităţii de învăţământ
care are ofertă de locuri în învăţământul dual, s-a decis organizarea de probe de admitere.
Comunicarea prin afişare la sediu şi prin mijloace electronice de comunicare, către candidaţi şi
către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii, a rezultatelor la probele de
admitere în învăţământul dual, de către unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe.
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 dual.
Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor
declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual, de către toate unităţile de
învăţământ.
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor
declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat.
Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei candidaţilor
admişi şi a celor respinşi.
Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admişi.
Afişarea precizării prin 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 transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în
urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri
pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti de admitere, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau
unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe.
Informarea candidaţilor asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de către unităţile de
învăţământ cu ofertă în învăţământul dual la care au susţinut admiterea, prin mijloace alternative
de comunicare
Transmiterea în format electronic, de către unităţile de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul
dual către unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei privind rezultatele candidaţilor la admiterea
în învăţământul dual, în scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a
absolvenţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au transmis/depus
dosarele de înscriere la unităţile la care au fost declaraţi admişi.
Notă:
Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa
a II-a la unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, numai pentru absolvenţii menţionaţi
anterior, în urma solicitărilor acestora.
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Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se
pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în
etapa a II-a de admitere în liceu.
Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere la unităţile
de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul conţine:
a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea
de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este
necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de
capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi intervale orare,
afişat de către unitatea de învăţământ.
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/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
transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
Notă:
Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa la sfârşitul fiecărei zile
tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de înscriere. Candidaţilor care au transmis
dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierilor.
Transmiterea la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere de către unităţile de
învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a situaţiei locurilor rămase libere
în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere candidaţilor admişi în această etapă de
admitere.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu
va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau
de admitere decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective, după consultarea cu operatorii
economici parteneri
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la unităţile de
învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ profesional a candidaţilor
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor
speciale.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de
învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la
învăţământul profesional de stat, şi, în mod distinct, în învăţământul dual.
Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul
minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva completării în urma etapei a
II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de
învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul
profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual din judeţ/municipiul
Bucureşti.
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere
pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti,
cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea
distinctă a celor din învăţământul dual.
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe
domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere.
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual, însoţită de foaia matricolă:
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni pentru învăţământul dual şi fişa de
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înscriere în învăţământul profesional de stat 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 din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii
matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de
opţiuni pentru învăţământul dual sau fişe de înscriere pentru învăţământul profesional de stat în
etapa I de admitere.
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul dual şi pentru
calificări din oferta unităţii se completează de către candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele
didactice din unitatea de învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare
realizată pentru toţi absolvenţii unităţii.
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către
unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi profesional a fişei de opţiuni
pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi
a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal
documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru
învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care
solicită aceasta.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru
învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru
absolvenţii care solicită aceasta.
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi intervale orare,
afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.
Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care
solicită acest lucru – opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe
paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pun la dispoziţie
unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări necesare pentru completarea de către
candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta de învăţământ dual, inclusiv
informaţiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere şi privind modul de
desfăşurare a acestora.
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 fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Notă: Absolvenţilor li se va elibera o singură fişă de opţiuni pentru învăţământul dual, respectiv o
singură fişă de înscriere pentru învăţământul profesional de stat.
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea aceloraşi
prevederi stabilite pentru învăţământul liceal
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ
dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii privind
lista candidaţilor înscrişi în învăţământul dual.
În situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi precizări detaliate
privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
organizează probe de admitere şi posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu sau organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru
aceste calificări.
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul
de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională.
Desfăşurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la
etapa I de admitere în învăţământul dual, conform celor prevăzute de procedura de admitere
elaborată de unitatea de învăţământ care organizează admiterea.
Informarea candidaţilor asupra rezultatelor probelor de admitere prin afişare la sediu şi prin
mijloace electronice de comunicare.
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere,
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor
declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat.
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ
dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi în învăţământul dual.
Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de opţiuni pentru învăţământ dual
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de la sediile unităţilor de învăţământ sau prin formular transmis electronic tuturor celor care solicită
acest lucru.
Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere, la unităţile
de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul conţine:
a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea
de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este
necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale /examenul de
29 iulie - 3
capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
august 2020
d) fişa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi intervale orare,
afişat de către unitatea de învăţământ.
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/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
transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
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 formaţiunilor de studii sunt
înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării
numărului de locuri minim 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 invitaţi să participe.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de
învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul
profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual
Unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere,
se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul profesional, sau calificări în învăţământul
4 august 2020
dual la care, prin procedura de admitere, au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere
în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile,
care - în urma consultării cu operatori economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să-şi
completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate prin comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la sediul şi pe pagina
web a inspectoratului şcolar, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi
5 august 2020
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
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care
nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare, sau au fost admişi dar nu au confirmat
locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
Rezolvarea de către comisia 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
6-7 august
redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele
2020
minime legale. Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care
(conform
au fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor
graficului
de studiu.
afişat de
Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa la sediul şi pe pagina web a inspectoratului
comisia de
şcolar graficul de desfăşurare a şedinţei publice, pe zile, pe intervale orare şi pe candidaţi.
admitere
Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform
judeţeană/a
propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în
municipiului
învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual probe eliminatorii sau probe de admitere
Bucureşti)
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar
cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori 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.
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7 august 2020
7 august 2020

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ profesional, inclusiv dual, a
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi
învăţământul dual, 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 şi redistribuirilor, prin
confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
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CIFRA DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PROFESIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021,
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
DENUMIREA
OPERATORULUI
ECONOMIC

DOMENIUL
DE
FORMARE

CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

FORMA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE
ROMÂNO-GERMANĂ

COMERŢ

COMERCIANT-VÂNZĂTOR

COLEGIUL COMERCIAL
"CAROL I" CONSTANŢA

ZI

1

25

1

S.C.ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE

BUCĂTAR

ZI

0,50

14

1

S.C.ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE

COFETAR-PATISER

ZI

0,50

14

1

S.C.ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

BRUTAR-PATISERPREPARATOR PRODUSE
FĂINOASE

ZI

0,50

14

1

S.C.PHOENICIA
EXPRESS S.R.L.

TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE

BUCĂTAR

ZI

0.50

14

1

S.C.PHOENICIA
EXPRESS S.R.L.

TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE

OSPĂTAR (CHELNER)
VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE
ALIMENTAȚIE

ZI

1

28

2

SC PHOENICIA
EXPRES SRL

TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE

LUCRĂTOR HOTELIER

ZI

1

28

2

LICEUL TEHNOLOGIC
"GHEORGHE MIRON
COSTIN" CONSTANȚA
LICEUL TEHNOLOGIC
"GHEORGHE MIRON COSTIN
CONSTANȚA
LICEUL TEHNOLOGIC
"GHEORGHE MIRON
COSTIN" CONSTANȚA
LICEUL TEHNOLOGIC
"GHEORGHE MIRON
COSTIN" CONSTANȚA
LICEUL TEHNOLOGIC
"GHEORGHE MIRON
COSTIN" CONSTANȚA
LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR
EDELEANU" NĂVODARI
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NR.
NR.
NR.
LOCURI
CLASE LOCURI
RROMI

Nr. înreg.______ /______- 2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional 1)
- FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 1) Codul numeric personal:

Data naşterii:

Z Z

Numele:

Init. tată:

L L

A A A A

Prenumele:

Unitatea: 2)____________________________________________
Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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

Candidat

L. S.
Director

Părinte

Probe eliminatorii 3):

Rezultat:

Probe de admitere:4)

Media:

Promovat
,

Notă la proba de
limbă maternă: Lb:

Nota:

Media de admitere:

,

L. S.
Director

Nepromovat
Rezultat: Promovat
L. S.
Director

,

Rezultat admitere:

L. S.
Director

Nepromovat
Lb:

Admis

Nota:

Respins

,

L. S.
Director

L. S.
Director

Menţiune 5):
Candidat

L. S.
Director

Părinte

Unitatea: 2)____________________________________________
Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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

Candidat
Probe eliminatorii 3):
Probe de

admitere:4)

Rezultat:
Media:

Promovat
,

Nepromovat
Rezultat: Promovat

Notă la proba de
limbă maternă: Lb:

Nota :

,

Media de admitere:

,

Rezultat admitere:

L. S.
Director

Menţiune 5):
Candidat
1)

L. S.
Director

L. S.
Director

Părinte

Părinte

L. S.
Director

Nepromovat
Lb:

Admis

L. S.
Director

Nota:

,

Respins

L. S.
Director
L. S.
Director

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

