Nr. 519/29.01.2016
PLAN DE MĂSURI
PENTRU PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017
În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar
2016-2017 prevăzută de OM.E.C.T.S. nr. 5082/2015 şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, Anexa
nr.1, în vederea desfăşurării în condiţii optime a admiterii, se impun următoarele măsuri:
Nr.
crt.

Activitatea

1. Constituirea Comisiei de Admitere din judeţul Vrancea (emiterea deciziei).
Transmiterea în unităţile de învăţământ a planului de măsuri întocmit de comisia judeţeană a I.Ş.J.
Vrancea.
Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional de stat
cu durata de 3 ani, împreună cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, a Procedurii
3. de preselecție și a Procedurii de admitere. Unitățile de învățământ transmit spre avizare
Procedura de preselecție și Procedura de admitere la Inspectoratul Şcolar Județean / al
Municipiului București (ISJ/ISMB).
ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional de stat
cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecție şi Procedura de admitere. Afișarea, la
sediul unităților de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani,
a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările,
numărul de locuri disponibile pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și
4.
perioadele de înscriere pentru anul școlar 2016-2017. Se va menţiona în mod expres faptul că se
va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la
unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor
planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de
admitere conform prezentului calendar.
Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a
5. şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
2.
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Perioada/
Termen limită
12 ianuarie
2016
31 ianuarie
2016
19 februarie
2016

26 februarie
2016

Responsabili
Inspectorul Şcolar Judeţean Vrancea, oficiul juridic.
Comisia judeţeană de admitere
Conducerile unităţilor de învăţământ

Comisia judeţeană de admitere

Comisia judeţeană de admitere
1 martie 2016

Nr.
crt.

Activitatea

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere în Învățământul Profesional a modelului fișei
de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la ISJ/ISMB, a propunerii privind componența
7.
Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional de stat
cu durata de 3 ani, avizată de Consiliul de administrație al unității de învățământ
Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care școlarizează elevi în
8. învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a aprobării Comisiei de admitere din unitatea
de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
6.

Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării
studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
Se vor prezenta următoarele: - modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de
9.
stat cu durata de 3 ani; - calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării
studiilor după învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să școlarizeze elevi în învățământul
profesional în anul școlar 2016-2017 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor” în cadrul
căreia se vor organiza următoarele acțiuni:
1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de organizare și
10. funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani în special, informare privind condițiile
în care elevii pot avea acces la învățământul profesional cu durata de 3 ani și beneficiile acestei
forme de pregătire profesională;
2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării
studiilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu părinții și elevii de
11. clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a planului de
școlarizare la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2015-2016, școlarizează elevi în clasa a VIII-a
învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa
12. a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și
de continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Activitățile de
orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului judeţean de resurse
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Perioada/
Termen limită
1 martie 2016

Comisia judeţeană de admitere

4 martie 2016

Comisia judeţeană de admitere

11 martie
2016

Comisia judeţeană de admitere

Responsabili

Conducerile unităţilor de învăţământ

22 februarie –
4 martie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

18 - 22 aprilie
2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

11- 31 mai
2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

7 martie - 27
mai 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

Nr.
crt.

Perioada/
Termen limită

Activitatea

şi de asistenţă educaţională (CJRAE) / Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat
cu durata de 3 ani.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean,
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere.
Stabilirea centrelor zonale de înscriere şi a şcolilor arondate acestora. Stabilirea comisiilor din
aceste centre de către I.Ş.J. Vrancea. Stabilirea comisiilor de înscriere din unităţile cu învăţământ
gimnazial. Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017
13.
Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări profesionale, pentru
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităților de învățământ gimnazial și
la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
cu durata de 3 ani Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la
nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea informațiilor
despre admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în broșura admiterii în
învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017, într-o secțiune distinctă.
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de
admitere. Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere,
14. precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de
către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.
15. Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.
Transmiterea, la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în
16.
versiune electronică şi tipărită.
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la
probe de aptitudini.
17.
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de
18. şcolarizare.
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Responsabili

Comisia judeţeană de admitere
Conducerile unităţilor de învăţământ

28 aprilie
2016

Comisia judeţeană de admitere
Conducerile unităţilor de învăţământ
9 mai 2016

13 mai 2016
17 mai 2016
19-20 mai
2016
11-31 mai
2016

Comisia judeţeană de admitere
Comisia judeţeană de admitere
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi

Nr.
crt.

Activitatea

Înscrierea pentru probele de aptitudini. Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a
19. cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Desfăşurarea probelor de aptitudini.
20. Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
21. Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă,
acolo unde metodologia permite acest lucru.
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului
Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.
22. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă. Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă.
Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de
23.
verificare a cunoştinţelor de limbă.
Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
24. modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, în format electronic, către Centrul Naţional
25. de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe.
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia de admitere
26. judeţeană, 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.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană către Comisia naţională de admitere a bazei
de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a.
27.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, către unităţile de învăţământ liceal care au
organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau
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Perioada/
Termen limită
23-24 mai
2016
25-28 mai
2016

30 mai 2016

31 mai 2016

Responsabili
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.

1-2 iunie 2016

Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali

7 iunie 2016

Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali
Comisia judeţeană de admitere

8 iunie 2016
Conducerile unităţilor de învăţământ
22 iunie 2016

24 iunie 2016

Comisia judeţeană de admitere
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini

Nr.
crt.

Perioada/
Termen limită

Activitatea

exmatriculaţi. Actualizarea, de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional, a listelor
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi,
repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi.
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.
Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia,
28. conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat
sesiunea de preselecție Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât
29. numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de
precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista
candidaților admiși în învățământul profesional.
Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional
de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție În
cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de
30. aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea
rezultatelor obținute la această probă, dacă au îndeplinit condițiile de trecere, însă au fost respinși
din cauza poziției lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care
contravine procedurii de preselecție adoptate la unitatea de învățământ respectivă.
Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție pentru alte calificări sau la o altă unitate de
31. învățământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat
probă de preselecție
Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de
stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte
calificări sau la unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la
32. proba de preselecție. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de
identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de
admitere la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare
decât numărul locurilor oferite Transmiterea către Comisia județeană de admitere a situației cu
numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare
33. Desfășurarea probei suplimentare de admitere
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Responsabili

22 - 24 iunie
2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

24 iunie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

24 și 27 - 30
iunie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

24 și 27 - 30
iunie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

1 iulie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

5 iulie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

Nr.
crt.

Activitatea

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul unităților de învățământ care au
organizat proba Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor la școlile
35.
care au organizat proba
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, către unităţile de învăţământ liceal care au
organizat probe de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere.
Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a municipiului București pentru
36. învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani către unitățile de învățământ care au organizat
înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date județene
cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum și notele și media generală obținute la
probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a
34.

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare
a mediilor de admitere. Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu
numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIIIa, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a
VIII-a, cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a.
Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la
care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă.
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere,
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
37.
Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București a listei candidaților
declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3
ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de
preselecție / admitere Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia
județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și va cuprinde
informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învăţământ
și județul de proveniență, rezultatul la proba de preselecție (după caz), media de absolvire a
claselor V-VIII, media la evaluarea națională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz),
media de admitere.
Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământul
38. profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul
profesional de stat cu durata de 3 ani Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a
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Perioada/
Termen limită
6 iulie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

7 iulie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

Responsabili

Comisia judeţeană de admitere

7 iulie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ
Comisia judeţeană de admitere
Comisia de admitere din liceele
vocaţionale şi din centrul de examen unde se
desfăşoară probele de aptitudini

8 iulie 2016

Comisia Judeţeană de Admitere
11 iulie

Nr.
crt.

Perioada/
Termen limită

Activitatea

listelor cu candidații admiși şi cu cei respinşi la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani,
în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional Afișarea, în fiecare
unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere în învățământul profesional și a celor respinși la admiterea în învățământul
profesional de stat cu durata de 3 ani Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind
depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere
de către candidații respinși.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii
39.
clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat. Introducerea în baza de date
computerizată a datelor din fişele de înscriere
Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de
către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de
stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a
de admitere în învățământul profesional. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul
profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Candidaţii declaraţi admişi care doresc
40. să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se
înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu.
Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul profesional şi absolvenţilor declaraţi
admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi
au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere,
de către unităţile de învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere
la etapa I de admitere .
41. Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși
Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza
de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.
Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi
43. la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor
declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini.
42.
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8-12 iulie
2016

Responsabili

Conducerile unităţilor de învăţământ
Comisia judeţeană de admitere

Conducerile unităţilor de învăţământ

11-12 iulie

11 -15 iulie
9-13 iulie
2016

11 iulie 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ
Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi
Conducerile unităţilor de învăţământ
Comisia judeţeană de admitere
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
aptitudini

Nr.
crt.
44.

Perioada/
Termen limită
11-13 iulie
2016

Activitatea
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.

Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean
de admitere, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
45.
Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la centrul de
admitere judeţean.
46. Transmiterea bazei de date la Centrul Naţional de Admitere.
47. Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisia de
admitere judeţeană, transmiterea modificărilor la comisia naţională.
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a
49. cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă.
48.

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor.
Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei
cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în
50. etapa I de admitere Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat
cu durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de
admitere județeană / a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a
situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
51. modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017.
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral . Transmiterea de către comisia de admitere
52. județeană / a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor
libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu cu
frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017.
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Responsabili
Comisia Judeţeană de Admitere
Conducerile unităţilor de învăţământ
Comisia Judeţeană de Admitere

14 iulie 2016

15 iulie 2016
14-16 iulie
2016
16-17 iulie
2016
17-18 iulie
2016

Comisia Judeţeană de Admitere
Conducerile unităţilor de învăţământ special
Comisia Judeţeană de Admitere
Comisia Judeţeană de Admitere
Comisia de admitere din liceele
vocaţionale şi din centrul de examen unde se
desfăşoară probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau de limbă maternă.
Comisia Judeţeană de Admitere

18iulie 2016

19 iulie 2016

19 iulie 2016

Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de
limbă maternă.
Comisia Judeţeană de Admitere

Nr.
crt.

Perioada/
Termen limită

Activitatea

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile
respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ.
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea
unitate. Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de
53. verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă pentru a doua etapă de admitere.
Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ISJ/ISMB afișează și
publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti.
54. Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
55.
56.

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare,
completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii.
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori.

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care
organizează probe de aptitudini.
57.
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau de limbă maternă.
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care
58. împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017.

Responsabili
Conducerile unităţilor de învăţământ

20 iulie 2016

21-29 iulie
2016
16 - 21 iulie
2016

Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi
Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi

16-22 iulie
2016

Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi
Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi

21 iulie 2016

22-23 iulie
2016

Comisia Judeţeană de Admitere

Comisia Judeţeană de Admitere

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al
59. municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere.

23 iulie 2016

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data
60. începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă
redusă.
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii
61. proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile
neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat. Afişarea de către fiecare unitate de
învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.
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23-25 iulie
2016

Comisia Judeţeană de Admitere

Comisia Judeţeană de Admitere
Conducerile unităţilor de învăţământ
24 iulie 2016

Nr.
crt.
62.

Perioada/
Termen limită

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

24-25 iulie
2016
25 iulie 2016

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape
64. de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în
termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

28 – 31 iulie
2016

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a
66. cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ
profesional cu durata de 3 ani pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau
care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, şi care
solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II67. a La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de
înscriere, și 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 fișă de înscriere.
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de înscriere în învățământul
68. profesional de stat cu durata de 3 ani
Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a
graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după
caz La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate privind
69.
organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaților, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia județeană de admitere a
situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare.
70. Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia
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Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi
Conducerile unităţilor de învăţământ

Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în
63. urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii.

65.

Responsabili

Comisia Judeţeană de Admitere

1 aug 2016
1 sept 2016

Comisia Judeţeană de Admitere
Conducerea unităţilor de învăţământ, părinţi/ tutorii
legali, diriginţi, elevi
Conducerile unităţilor de învăţământ

16 - 17 aug
2016

16-17 aug

Conducerile unităţilor de învăţământ

2016 (în 17până
la ora 15,00)

Conducerile unităţilor de învăţământ
17 aug 2016,
după ora
16,00

18 aug 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

Nr.
crt.

Activitatea

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat
sesiunea de preselecție Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât
71. numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de
precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista
candidaților admiși în învățământul profesional.
Ridicarea de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul
72. profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de
preselecție
Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție pentru alte calificări sau la o altă unitate de
73. învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a
organizat probă de preselecție

Perioada/
Termen limită
19 aug 2016

Responsabili
Conducerile unităţilor de învăţământ

19 și 22 aug
2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

22 - 23 aug
2016 (în 23 aug

Conducerile unităţilor de învăţământ

până la ora
15,00 )

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de
stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a
organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție Afișarea informațiilor (data,
74.
locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice)
privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde
numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ
75. Desfășurarea probei suplimentare de admitere

23 aug 2016,
după ora
16,00

Conducerile unităţilor de învăţământ

25 aug 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul unităților de învățământ care au
organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, la școlile
77.
care au organizat proba
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere,
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional
Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământul
78. profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la
admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de
învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere, precum şi a
situaţiei locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi

26 aug 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

76.
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27aug2016
27 aug 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ
Conducerile unităţilor de învăţământ

Nr.
crt.

Perioada/
Termen limită

Activitatea

realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere în învățământul
profesional de stat cu durata de 3 ani și va cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui
și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și județul de proveniență,
rezultatul la proba de preselecție (după caz), elementele de calcul a mediei de admitere (media de
absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională și, după caz, nota la proba suplimentară de
admitere) a candidaților declarați admiși.
Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământ
profesional cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de
stat cu durata de 3 ani Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților
79. declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere, și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata
de 3 ani Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de
către candidații admiși şi de informaţii privind repartizarea candidaţilor respinşi în a treia etapă.
Candidații declarați admiși depun la unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de
80. înscriere.
Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei
cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în
etapa a II-a de admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de
81.
stat cu durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de
admitere județeană / a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a
situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a III-a de
82.
admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti.
Repartizarea de către Comisia de admitere județeană / a municipiului București a absolvenţilor
clasei a VIII-a sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada
prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
83. NOTĂ: Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecției, de
comun acord cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere
județeană / a municipiului București, până la data de 2 sept 2016, dacă și în ce condiții sunt de
acord cu repartizarea de către Comisia județeană a unor candidați pe locurile libere.
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29 aug 2016

29-30 aug 2016

Responsabili

Comisia Judeţeană de Admitere

Conducerile unităţilor de învăţământ

(în 30 până la ora
15,00)

30 aug 2016,
după ora
16,00

Conducerile unităţilor de învăţământ

31 aug 2016

Comisia Judeţeană de Admitere
Comisia Judeţeană de Admitere

1 – 2 sept
2016

Nr.
crt.

Perioada/
Termen limită

Activitatea

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
84. maternă. care nu au participat la nici o repartizare
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nici o repartizare sau nu au fost
85. repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau
care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
86. Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
87. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizaţi
Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați în
învățământul profesional după repartizarea din etapa a III-a și depunerea dosarelor de înscriere
88. Transmiterea de către Comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în
scris, către Comisia de admitere județeană / a municipiului București, a listelor finale cu candidații
înmatriculați.
89. Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.

Inspector şcolar general,
profesor Lidia Dumbravă

2-3 sept 2016

Responsabili
Comisia de admitere din liceele vocaţionale şi din
centrul de examen unde se desfăşoară probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de
limbă maternă.
Comisia Judeţeană de Admitere

4-5 sept 2016
5 sept 2016

Comisia Judeţeană de Admitere

5-6 sept 016

Conducerile unităţilor de învăţământ

7 sept 2016

Conducerile unităţilor de învăţământ

8 sept 2016

Comisia Judeţeană de Admitere

Preşedinte Comisia judeţeană de admitere,
Inspector şcolar general,
profesor Lidia Dumbravă
Secretar Comisia judeţeană de admitere,
Inspector şcolar,
profesor Marilena Oprea
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