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ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 
 

 

 

Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 privind  organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023. 

 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

A. Pregătirea admiterii  

7 februarie 2022  
Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București 

pentru pregătirea și organizarea admiterii  

1 martie 2022  

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  

9 mai 2022  

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 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 

VIII- a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România 

(SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind 

elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați  

Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea 

broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare  

9 - 13 mai 2022  

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 VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei 

și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

2022-2023, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon 

dedicate admiterii  

20 mai 2022  
Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale 

fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită  

16 mai – 3 iunie 

2022  

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.)  

8 iunie 2022  

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 

VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația 

neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în 

aplicația informatică centralizată  

9 iunie 2022  

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 

VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării 

acestor date în aplicația informatică centralizată  

30 iunie 2022  

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 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  

1 iulie 2022  

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu 

numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale 

absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele 

și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile 

de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică 

centralizată  

1 iulie 2022  
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a 

absolvenților clasei a VIII-a  

B. Probele de aptitudini 

11 – 13 mai 2022  
Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini  
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

16 – 17 mai 2022  Înscrierea pentru probele de aptitudini  

18 – 20 mai 2022  Desfășurarea probelor de aptitudini  

23 mai 2022  

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini  

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea probelor)  

27 mai 2022  

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, 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  

8 iunie 2022  

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  

30 iunie 2022  

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  

1 iulie 2022  

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  

4 iulie 2022  

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere 

ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut 

probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru 

care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost 

admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se 

poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de 

înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la 

repartizarea computerizată  

Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a 

listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii 

operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată   

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

11 – 13 mai 2022  

Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă  

16 – 17 mai 2022  

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă  

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 la unitatea de învățământ de 

proveniență până la data de 23 mai 2022.  

18 – 20 mai 2022  
Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

sau maternă  

23 mai 2022  

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă  

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice 

privind contestarea probelor)  

27 mai 2022  

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă  

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  

30 – 31 mai 2022  

Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la 

care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă  

3 iunie 2022  

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  

8 iunie 2022  

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 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii 

acestora în aplicația informatică centralizată  

D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

8 aprilie 2022  

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari 

pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe 

locurile speciale pentru rromi  

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea 

pe locurile speciale pentru rromi  

NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de 

informare/instruire  

27 mai 2022  

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă  

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă 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/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea 

unei recomandări de apartenență la etnia rromă  

27 mai 2022  

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a 

recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de 

învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile 

speciale pentru rromi.  

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior 

acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă 

de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-

2023!  

09 mai 2022  

Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare 

clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de 

pregătire/calificare)  

04 – 05 iulie 2022  

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 VIII-a, la unitatea de 

învățământ. Introducerea în baza de date computerizată 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  

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în 

considerare.  
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită !  

07 iulie 2022  

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și 

comunicarea rezultatelor candidaților.  

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.  

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, 

precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, 

renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o 

nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de 

repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru 

candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare 

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 

2022-2023  

E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile 

de învățământ de masă 

08 aprilie 2022  

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de 

Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență 

Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe 

educaționale speciale a elevului.  

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul 

document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS 

nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile 

distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de 

masă.  

08 aprilie 2022  

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la 

unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare 

școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența 

unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii 

acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.  

09 mai 2022  

Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă 

pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru 

fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).  

27 mai 2022  

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de 

profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în 

unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.  

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care 

doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ 

de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți 

ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de 

masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de 

informare/instruire .  

04 – 05 iulie 2022  

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care 

solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în 

unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de 

diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în 

baza de date computerizată 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  

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în 

considerare.  

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită !  

07 iulie 2022  

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu 

CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor 

candidaților.  

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu 

CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în 

fișa de înscriere.  

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate 

candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care 

solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot 

solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la 

prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul 

liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din 

seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2022-2023  

F. Admiterea candidaților pentru învățământul special 

04 – 06 iulie 2022  

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 3 iunie 2022. Procedura poate 

să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a 

candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia  

G. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru 

candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

4 - 11 iulie 2022  

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  

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  

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și 

candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de 

învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost 

repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au 

fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare 

computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din 

seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-

2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022  

4 - 11 iulie 2022  
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 

centralizată) a datelor din fișele de înscriere  

4 - 11 iulie 2022  

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  

12 iulie 2022  

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 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  

12 iulie 2022  

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  

13 iulie 2022  

Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum 

candidați aflați 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  
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

13 iulie 2022  
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația 

informatică centralizată  

14 iulie 2022  

Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei 

a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2022 - 2023  

14 iulie 2022  

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în 

învățământul liceal  

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile 

neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul 

București  

15 – 20 iulie  

2022  

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost 

repartizați  

20 iulie 2022  

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor 

rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă 

de admitere  

21, 22 și 25 iulie 

2022  

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului 

București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare 

computerizată  

H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, 

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

începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

25 iulie 2022  

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, 

inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate 

candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori 

maternă  

26 iulie 2022  

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a 

candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru 

locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ 

de masă  

27 – 28 iulie 2022  
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă  

28 - 29 iulie 2022  

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea 

eventualelor contestaţii  
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DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

1 – 3 august 2022  

Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus 

dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor care au fost respinşi la 

liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor 

care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau de limbă maternă în etapa a doua, precum şi a candidaţilor care nu 

au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima 

etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi 

computerizat, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 

şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 

unităţile de învăţământ de masă.  

Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 

susţinut evaluarea naţională.  

Notă: Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru 

locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ 

de masă îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au 

rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.  

4 – 5 august 2022  

Repartizarea candidaţilor din etapa a adoua, de către comisia de 

admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 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 11 iulie 2022.  

6 august 2022  

Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor 

repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în 

aplicaţia informatică centralizată  

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

9 mai 2022  

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile 

anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2022- 2023  

4 iulie 2022  

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă 

redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 

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

14-15, 18-20 iulie 

2022  

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor 

din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023  

21, 22 şi 25 iulie 

2022  

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 

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

locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă  
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NOTĂ : La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din 

proprie iniţiativă , Comisia Naţională  de Admitere poate aproba, în situaţii justificate, 

modificarea datelor limită /perioadelor  şi evenimentelor din calendarul admiterii în 

învăţământul liceal pentru anul  şcolar 2022 2023  

 

IMPORTANT! 
 

 

1. Locurile de la învăţământ special nu participă la repartizarea computerizată, centrul 

de înscriere fiind la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” FOCŞANI, str. 

Cuza Vodă, Nr. 56, telefon 0237626769. Repartizarea se va face  în şedinţa publică la centrul 

de înscriere pe data de 5 iulie 2022, ora 10.00. Pentru condiţiile specifice de înscriere 

(documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.) vă puteţi documenta la centrul 

de înscriere.    

2. Numărul locurilor alocate pentru candidaţii rromi este stabilit de către Comisia 

Judeţeană de Admitere conform  legislaţiei în vigoare.  

Locurile speciale pentru candidaţii rromi se alocă peste numărul de locuri acordat prin 

planul de şcolarizare, în limita a 1 loc suplimentar la clasă. 

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 VIII-

a, se face la unitatea de învățământ gimnazial absolvită, în perioada 04 – 05 iulie 2022. 

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

Repartizarea elevilor rromi se va face computerizat în data de 07 iulie 2022 pe baza 

opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform procedurii stabilite la nivel național. 

3. Locurile speciale pentru candidaţii cu CES, în unităţile de învăţământ de masă care 

optează pentru unitățile de învățământ de masă, este stabilit de către Comisia Judeţeană de 

Admitere conform  legislaţiei în vigoare, în limita a 1 loc suplimentar la clasă. 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea 

pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către 

părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se face la unitatea de învățământ, în 

perioada 04 – 05 iulie 2022. 

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

Repartizarea elevilor cu CES în unitățile de învățământ de masă se va face 

computerizat în data de 07 iulie 2022 pe baza opțiunilor completate în fișa de înscrierii, conform 

procedurii stabilite la nivel național. 
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LISTA CENTRELOR ZONALE DE ÎNSCRIERE 

pentru  admiterea în învăţământul liceal de stat 

în anul şcolar 2022-2023 
 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară centru 

de admitere 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Şcoli arondate 

1. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Alexandru 

Vlahuță” 

Focşani 

Țigănuș Valy 

0237 615 901 

Str. Aleea 

1 Iunie, nr. 

6, Focşani 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Vlahuţă” Focşani 

Şcoala Gimnazială Goleşti 

Şcoala Gimnazială „Ioan Vodă cel 

Viteaz” Slobozia Ciorăşti 

Şcoala Gimnazială  Milcovul 

Şcoala Gimnazială „Prof.General 

Gheorghe Gheorghiu” Gologanu 

Şcoala Gimnazială „Victor Slăvescu” 

Coteşti 

2. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ion Basgan” 

Focşani 

Dima Alina 

0237 622 878 

Str. Mare a 

Unirii, nr. 

64, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focşani 

Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” 

Focşani 

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă „Elena Doamna” Focşani 

Şcoala Gimnazială “Emil Atanasiu” 

Garoafa 

Şcoala Gimnazială „Prof. Mihai 

Sîmbotin” Cârligele 

3. 

Şcoala 

Gimnazială  

„Anghel 

Saligny” 

Focşani 

Lazăr Mircea 

0237 212 362 

Str. 

Moldova,    

nr. 8, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” 

Focşani 

Şcoala Gimnazială Vânători 

Şcoala Gimnazială „Profesor Grozea 

Nicu” Răstoaca 

Şcoala Gimnazială „Dr. Costică Bălan” 

Poiana Cristei 

4. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ştefan cel 

Mare” Focşani 

 

Ungureanu 

Doinița  

0237 221 030 

Str. Ştefan 

cel Mare, 

nr. 12, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”  

Focşani 

Şcoala Gimnazială „Adrian Păunescu”  

Focşani 

Colegiul Naţional „Unirea” Focşani 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

Focşani 

5. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Duiliu  

Oloeriu 

Gabriela  

0237 214 060 

Str. 

Tinereţii,     

Şcoala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focşani 

Liceul cu Program Sportiv Focşani 
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Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară centru 

de admitere 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Şcoli arondate 

Zamfirescu”  

Focşani 

nr. 2, 

Focşani 

Şcoala Gimnazială ,,Oana Diana 

Renea” Focşani 

Şcoala Gimnazială „Ion Cîmpineanu” 

Câmpineanca 

6. 

Şcoala 

Gimnazială  

„Alexandru 

Vlahuţă” 

Gugești 

Grecu Anca 

Violeta 

0237 250 058 

Gugeşti 

Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Vlahuţă” Gugeşti 

Şcoala Gimnazială „Principele Şerban 

Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica”  

Sihlea 

7. 

Şcoala 

Gimnazială  

„Mareşal 

Alexandru 

Averescu” 

Adjud 

Severin 

Florentina 

0237 640 903 

Str. 

Libertăţii,    

nr. 2A, 

Adjud 

Şcoala Gimnazială „Mareşal 

Alexandru Averescu” Adjud 

Şcoala Gimnazială „Principele Radu” 

Adjud 

Şcoala Gimnazială „Angela 

Gheorghiu” Adjud 

Colegiul Național „Emil Botta” Adjud 

Şcoala Gimnazială „Mihail Armencea”  

Adjud 

Şcoala Gimnazială Rugineşti 

8. 

Şcoala 

Gimnazială 

Nr. 2 

Mărăşeşti 

Novetschi 

Mirela 

Lorelai 

0237 260 378 

Str. 

Garoafei,    

nr. 17, 

Mărăşeşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mărăşeşti 

Liceul Tehnologic „Eremia 

Grigorescu” Mărăşeşti 

9. 

Liceul Teoretic 

„Duiliu 

Zamfirescu” 

Odobeşti 

Taman Nelu 

0237 675 651 

Str. Ştefan 

cel Mare, 

nr. 40, 

Odobeşti 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” 

Odobeşti 

Şcoala Gimnazială „Profesor Panaite 

C. Mazilu” Broșteni 

Şcoala Gimnazială Vârteşcoiu 

10. 

Liceul 

Tehnologic 

„Alexandru 

Ioa”  Panciu 

Irimescu 

Luminița 

0237 275 414 

Panciu , 

str. 

Nicolae 

Titulescu,  

nr. 72 

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan 

Cuza” Panciu 

Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu 

Şcoala Gimnazială Moviliţa 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Străoane 

11. 

Liceul Teoretic 

„Grigore 

Gheba” 

Dumitreşti 

Rǎducan 

Aurelia  

0237 241 126 

Dumitreşti 

Liceul Teoretic  „Grigore Gheba” 

Dumitreşti 

Şcoala Gimnazială Chiojdeni 

Şcoala Gimnazială Jitia 

Şcoala Gimnazială „Regina Maria” 

Vintileasca 

12. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Duiliu 

Zamfirescu” 

Dumbrăveni 

Grăjdan 

Camelia 

0237 255 274 

Dumbrăve

ni 

Şcoala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Dumbrăveni 

Şcoala Gimnazială Bordeşti 

Şcoala Gimnazială Gura Caliţei 

Şcoala Gimnazială “Profesor Doctor 

General Gheorghe V. Zaharia” Popeşti 
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Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară centru 

de admitere 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Şcoli arondate 

Şcoala Gimnazială Urecheşti 

13. 

Şcoala 

Gimnazială 

Tâmboeşti 

Gavrilescu 

Ana 

0237 256 213 

Tâmboeşti 

Şcoala Gimnazială Tâmboeşti 

Şcoala Gimnazială Obrejiţa 

Şcoala Gimnazială Slobozia Bradului 

14. 

Şcoala 

Gimnazială 

,,Petre 

Mironescu-

Mera” Mera 

Enache 

Ionelia 

0237 631 072 

Mera 

Şcoala Gimnazială Şindrilari  

Şcoala Gimnazială ”Simion Cristian” 

Andreiaşu de Jos 

Şcoala Gimnazială ,,Petre Mironescu-

Mera” Mera 

15. 

Şcoala 

Gimnazială 

Câmpuri 

 

Cojocaru 

Marius  

0237 670 176 

Câmpuri 

Şcoala Gimnazială Câmpuri 

Şcoala Gimnazială Răcoasa 

Şcoala Gimnazială „Simion 

Mehedinţi” Soveja 

16. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ion Diaconu” 

Tulnici 

Burloiu 

Laurenţiu 

0237 265 296 

Tulnici 

Şcoala Gimnazială „Ion Diaconu” 

Tulnici 

Şcoala Gimnazială Păuleşti 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” 

Bârseşti 

Şcoala Gimnazială „Dumitru Pricop” 

Negrileşti 

17. 

Şcoala 

Gimnazială 

”Valeriu D. 

Cotea”  Vidra 

Pintea Marius 

0237 673 018 
Vidra 

Şcoala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” 

Vidra 

Şcoala Gimnazială Vizantea 

Răzăşească 

18. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Dimitrie 

Gusti” Nereju 

Păucă Simona 

0237 266 003 
Nereju 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Gusti” 

Nereju  

Şcoala Gimnazială Paltin 

Şcoala Gimnazială Spulber 

19. 

Şcoala 

Gimnazială 

„Barbu 

Ştefănescu 

Delavrancea” 

Năruja 

 

Pavil Elena 

Doina 

0237 677 120 

Năruja 

Şcoala Gimnazială „Barbu  Ştefănescu 

Delavrancea” Năruja 

Şcoala Gimnazială Nistoreşti 

Şcoala Gimnazială „Neculai Jechianu” 

Vrîncioaia 

Şcoala Gimnazială „Vasile Iftimescu” 

Valea Sării 

20. 

Şcoala 

Gimnazială 

Găgeşti 

Roșioru 

Geanina 

0237 678 106 

Găgeşti, 

com. 

Boloteşti 

Şcoala Gimnazială Găgeşti 

Şcoala Gimnazială Jariştea 

Şcoala Gimnazială Ţifeşti 

21. 

Şcoala 

Gimnazială 

Vulturu 

Radu Rodica 

0237 240 274 
Vulturu 

Şcoala Gimnazială Vulturu 

Şcoala Gimnazială Năneşti 

22. 
Răileanu 

Marga Diana  
Măicăneşti 

Şcoala Gimnazială Măicăneşti  

Şcoala Gimnazială Băleşti 



Ghidul admiterii în învățământul liceal, profesional și  dual 2022, I.Ş.J.  Vrancea 18 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară centru 

de admitere 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Şcoli arondate 

Şcoala 

Gimnazială 

Măicăneşti 

0237 246 076 Şcoala Gimnazială „Ionel Sârbu” 

Ciorăşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Bordeasca 

Veche 

23. 

Şcoala 

Gimnazială 

Homocea 

Tăbăcaru 

Iulian  

0237 271 152 

Homocea 
Şcoala Gimnazială Homocea 

Şcoala Gimnazială Ploscuţeni 

24. 

Şcoala 

Gimnazială 

Tănăsoaia 

Marcu 

Nicoleta 

Mihaela  

0237 270 162 

Tănăsoaia 

Şcoala Gimnazială Tănăsoaia 

Şcoala Gimnazială Bogheşti 

   Şcoala Gimnazială Şerbăneşti 

25. 

Şcoala 

Gimnazială 

Păuneşti 

Apătăchioae 

Augustin 

Eugen  

0237 268 116 

Păuneşti 

Şcoala Gimnazială Păuneşti 

Şcoala Gimnazială Pufeşti 

26. 

Şcoala 

Gimnazială  

Suraia 

Ariton George 

0237 245 151 
Suraia 

Şcoala Gimnazială Suraia 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bilieşti 

 

 

 

Centrul special de admitere din județul Vrancea este la  

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
 

Pentru anul şcolar 2022-2023, au fost aprobate pentru învăţământul liceal și profesional, clasa 

a IX-a, un număr de 3148 locuri, din care 2120 locuri la învăţământul de zi liceal, 264 locuri la 

învăţământul vocațional de zi liceal, 12 locuri la învățământul liceal special, 48 locuri în învățământul 

profesional special, 470 locuri la învăţământul de zi profesional, 10 locuri la învăţământul de zi 

profesional dual, 224 locuri la învăţământul seral şi frecvenţă redusă. 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI 
 

COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2021 

101 

COLEGIUL ECONOMIC 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii Comerţ 

Tehnician în 

achiziţii şi 

contractări 

48 7,88 

102 

COLEGIUL ECONOMIC 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice/ 

Tehnician în 

administraţie 

72 7,98 

103 

COLEGIUL ECONOMIC 

"MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie/ 

Organizator 

banqueting/ 

Tehnician în 

turism 

72 7,35 

104 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"AL. I. CUZA" FOCŞANI 
Teoretică Uman Filologie - 26 8,92 

105 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"AL. I. CUZA" FOCŞANI 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
- 52 9,03 

106 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"AL. I. CUZA" FOCŞANI 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

naturii 
- 52 8,97 

107 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"AL. I. CUZA" FOCŞANI 
Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 26 8,97 

108 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"EMIL BOTTA" ADJUD 
Teoretică Uman Filologie - 52 6,85 

109 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"EMIL BOTTA" ADJUD 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
- 52 6,00 

110 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"EMIL BOTTA" ADJUD 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

naturii 
- 26 5,54 

111 
COLEGIUL NAȚIONAL 

"EMIL BOTTA" ADJUD 
Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 52 6,06 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2021 

114 

COLEGIUL NAȚIONAL 

PEDAGOGIC "SPIRU 

HARET" FOCŞANI 

Teoretică Uman Filologie - 52 8,47 

115 

COLEGIUL NAȚIONAL 

PEDAGOGIC "SPIRU 

HARET" FOCŞANI 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 52 8,67 

116 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"UNIREA" FOCŞANI 
Teoretică Uman Filologie - 26 9,09 

117 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"UNIREA" FOCŞANI 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
- 104 9,41 

118 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"UNIREA" FOCŞANI 
Teoretică Real 

Ştiinţe ale 

naturii 
- 26 9,51 

119 
COLEGIUL NAŢIONAL 

"UNIREA" FOCŞANI 
Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 26 9,23 

120 

COLEGIUL TEHNIC 

AUTO "TRAIAN VUIA" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 

24  

121 

COLEGIUL TEHNIC 

AUTO "TRAIAN VUIA" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Mecanică 
Tehnician  

transporturi 
48  

122 

COLEGIUL TEHNIC 

"EDMOND NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Electric 

Tehnician în 

instalații 

electrice 

24  

123 

COLEGIUL TEHNIC 

"EDMOND NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic 
Electronică 

automatizări 

Tehnician de 

telecomunicații/ 

Tehnician în 

automatizări 

48  

124 

COLEGIUL TEHNIC 

"EDMOND NICOLAU" 

FOCŞANI 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 26 6,92 

125 

COLEGIUL TEHNIC 

"EDMOND NICOLAU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic 
Mecanică 

 

Tehnician 

prelucrări pe 

mașini cu 

comandă 

numerică 

24  

126 

COLEGIUL TEHNIC 

"EDMOND NICOLAU" 

FOCŞANI 

Teoretică Real 
Științe ale 

naturii 
- 26  

127 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE ASACHI" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Organizator 

banqueting/ 

Tehnician în 

gastronomie/ 

Tehnician în 

hotelărie/ 

Tehnician în 

turism 

96  
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2021 

128 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE BALŞ" 

ADJUD 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activități 

economice 

24  

129 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE BALŞ" 

ADJUD 

Tehnologică Tehnic 
Electronică 

automatizări 

Tehnician în 

automatizări 
24  

130 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE BALŞ" 

ADJUD 

Tehnologică Servicii 
Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industria 

alimentară 

24  

131 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE BALŞ" 

ADJUD 

Tehnologică Tehnic Mecanică 
Tehnician 

mecatronist 
24  

132 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE BALŞ" 

ADJUD 

Tehnologică Servicii 
Protecţia 

mediului 

Tehnician 

ecolog și 

protecția 

calității 

mediului 

24  

133 

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE BALŞ" 

ADJUD 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

turism 
24  

134 
COLEGIUL TEHNIC 

"ION MINCU" FOCŞANI 
Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice 

48 6,32 

135 
COLEGIUL TEHNIC 

"ION MINCU" FOCŞANI 
Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Protecţia 

mediului 

Tehnician 

ecolog și 

protecția 

calității 

mediului 

24  

136 
COLEGIUL TEHNIC 

"ION MINCU" FOCŞANI 
Tehnologică Servicii 

Turism și 

alimentație 

Tehnician în 

turism 
48 6,11 

137 

COLEGIUL TEHNIC 

"VALERIU D. COTEA" 

FOCŞANI 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Agricultură 
Tehnician 

veterinar 
24  

138 

COLEGIUL TEHNIC 

"VALERIU D. COTEA" 

FOCŞANI 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize produse 

alimentare/ 

Tehnician în 

industria 

alimentară 

48 5,88 

139 

COLEGIUL TEHNIC 

"VALERIU D. COTEA" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic Mecanică 

Tehnician 

mecatronist/ 

Tehnician 

transporturi 

48  

140 

COLEGIUL TEHNIC 

"VALERIU D. COTEA" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 26 7,30 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2021 

141 

COLEGIUL TEHNIC 

"VALERIU D. COTEA" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie 
24  

143 

LICEUL DE 

AGRICULTURĂ ȘI 

INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

ODOBEȘTI 

Tehnologică 

Resurse 

naturale 

şi 

protecţia 

mediului 

Agricultură 
Tehnician 

horticultor 
24  

148 

LICEUL DE ARTĂ  

"GHEORGHE 

TATTARESCU"FOCȘANI 

Teoretică Uman 

Filologie 

(intensiv Limba 

Engleză) 

- 26 8,07 

149 
LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" VIDRA 
Tehnologică 

Resurse 

naturale 

și 

protecția 

mediului 

Agricultură 
Tehnician 

veterinar 
24  

150 
LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" VIDRA 
Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activități 

economice 

24  

151 
LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" VIDRA 
Teoretică Real 

Matematică-

Informatică 
- 26 6,08 

152 
LICEUL "SIMION 

MEHEDINŢI" VIDRA 
Teoretică Uman Științe sociale - 26  

153 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" PANCIU 

Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Organizator 

banqueting/ 

Tehnician în 

turism 

48  

154 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"EREMIA 

GRIGORESCU" 

MĂRĂŞEŞTI 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activități 

economice 

24  

155 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"EREMIA 

GRIGORESCU" 

MĂRĂŞEŞTI 

Teoretică Real 
Științe ale 

naturii 
- 26  

156 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"G.G. LONGINESCU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Servicii 

Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

Coafor stilist 24 5,67 

157 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"G.G. LONGINESCU" 

FOCŞANI 

Tehnologică Tehnic 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tehnician 

designer mobila 

și amenajări 

interioare 

24  

158 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"G.G. LONGINESCU" 

FOCŞANI 

Teoretică Uman Filologie - 26 6,93 
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COD Unitatea şcolară Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

Ultima 

medie de 

admitere 

2021 

159 

LICEUL TEORETIC 

"DUILIU ZAMFIRESCU" 

ODOBEŞTI 

Teoretică Uman Filologie - 26 6,17 

160 

LICEUL TEORETIC 

"DUILIU ZAMFIRESCU" 

ODOBEŞTI 

Teoretică Real 
Științe ale 

naturii 
- 26  

161 

LICEUL TEORETIC 

"GRIGORE GHEBA" 

DUMITREŞTI 

Teoretică Uman Filologie - 26  

162 

LICEUL TEORETIC 

"GRIGORE GHEBA" 

DUMITREŞTI 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

naturii 
- 26  

163 

LICEUL TEORETIC 

"IOAN SLAVICI" 

PANCIU 

Tehnologică Servicii Economic 

Tehnician în 

activităţi 

economice 

24 5,26 

164 

LICEUL TEORETIC 

"IOAN SLAVICI" 

PANCIU 

Teoretică Uman Filologie - 26  

165 

LICEUL TEORETIC 

"IOAN SLAVICI" 

PANCIU 

Teoretică Real 
Matematică-

Informatică 
- 26 6,20 

166 

LICEUL TEORETIC 

"IOAN SLAVICI" 

PANCIU 

Teoretică Uman 
Științe ale 

naturii 
- 26  

167 

LICEUL TEORETIC 

"IOAN SLAVICI" 

PANCIU 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 26 6,56 
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ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL LICEAL DE ZI 

Unitatea şcolară Profil Specializare 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

PEDAGOGIC "SPIRU 

HARET" FOCŞANI 

 

Pedagogic 
Învăţător - 

educatoare 

Învăţător - 

educatoare 
48 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

PEDAGOGIC "SPIRU 

HARET" FOCŞANI 

 

Pedagogic 
Educator - 

puericultor 

Educator - 

puericultor 
24 

 

LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV FOCŞANI 

 

Sportiv Sportiv Instructor sportiv  96 

 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

 

Artistic - 

arte vizuale 

Arhitectură, arte  

ambientale și 

design 

Desenator tehnic 

pentru arhitectură şi 

design 

24 

 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

 

Teatru Arta actorului Instructor de teatru 24 

 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

 

Artistic - 

arte vizuale 

Arte plastice și 

decorative 

Tehnician pentru 

tehnici artistice 
24 

LICEUL DE ARTĂ 

"GHEORGHE 

TATTARESCU" FOCŞANI 

Artistic - 

Muzică 
Muzică 

Corist/ Instructor 

muzical/ 

Instrumentist 

24 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ ( a IX a) 
 

 

 

Unitatea şcolară 
Forma de 

învăţământ 
Filiera Profil 

Specializare/ 

Domeniul de 

pregătire 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Nr. 

locuri 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"EDMOND 

NICOLAU" 

FOCȘANI 

Seral Tehnologică Mecanic Mecanică 

Tehnician 

proiectant 

CAD 

28 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"GHEORGHE 

ASACHI" 

FOCŞANI 

Seral Tehnologică Tehnic 
Industrie textilă 

şi pielărie 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

28 

COLEGIUL 

TEHNIC 

"VALERIU D. 

COTEA" 

FOCŞANI 

Seral Tehnologică 

Resurse 

naturale 

și 

protecția 

mediului 

Agricultură 
Tehnician în 

agroturism 
28 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"G.G. 

LONGINESCU" 

FOCȘANI 

Seral Tehnologică Tehnic 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tehnician 

designer 

mobilă și 

amenajări 

interioare 

28 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"ALEXANDRU 

IOAN CUZA" 

PANCIU 

Seral Tehnologică Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie 
28 

LICEUL DE 

AGRICULTURĂ 

ȘI INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

ODOBEŞTI 

Seral Tehnologică 

Resurse 

naturale 

și 

protecția 

mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industria 

alimentară 

28 

LICEUL 

"SIMION 

MEHEDINŢI" 

VIDRA 

Frecvenţă 

redusă 
Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 28 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"G.G. 

LONGINESCU" 

FOCȘANI 

Frecvenţă 

redusă 
Teoretică Uman Filologie - 28 
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ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL  LICEAL, ZI 
 

INSTITUŢIA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
Filiera Profil 

Domeniul de 

pregătire/ 

Specializare 

Nr. 

locuri 

Nivelul 4 de 

calificare 

profesională 

Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Incluzivă "Elena 

Doamna" Focşani 

Teoretică Real 
Ştiinte ale 

naturii 
12 - 

 

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

mediei de admitere, conform Anexei nr. 2 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în 

învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 
 

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  

 

* 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 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat 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 în clase cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale. 

 

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

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

• Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din 

notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.  

• Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din 

clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.  

• Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu 

două zecimale, fără rotunjire.  

• Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de 

predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi 

clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare 
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a cunoştinţelor la limba maternă. Pentru clasele unde se susţin probe de aptitudini, admiterea 

se face în conformitate cu prevederile metodologiei, conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 

5150/30.08.2021. 

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

care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini), se face prin 

repartizare computerizată (în două etape), în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul 

respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare 

finanţate de la bugetul de stat.  

• În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 

folosind, în ordine, următoarele criterii:  

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

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

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

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

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

nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor 

Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită 

înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.  

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

exprimată pentru acea unitate școlară care au mediile de admitere şi toate mediile menţionate mai 

sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

•  Pentru liceul teoretic și vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri 

și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în 

funcţie de opţiuni.  

• În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări 

profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi 

conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul școlar au obligaţia 

de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii 

şi calificări profesionale.  

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

- precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea 

repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 

5150/30.08.2021. 
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7 0 1 1. 

9 7 2 2. 

Completarea fişei de înscriere /fișei de opțiuni 

 

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru 

profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.  

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

predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni 

numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au 

promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art. 10, alin. 8 din 

Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării 

computerizate.  

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

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

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

la această probă, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea 

respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.  

Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite 

la rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională“ (una dintre ele fiind, 

eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu). 

Exemplu de completare a opţiunilor: 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni( un număr mare de opţiuni oferă siguranţa 

repartizării computerizate). 

Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite spre exemplificare sunt fictive.  

 Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date 

înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia 

în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea preferinţelor exprimate.  

 Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal 

instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.  

 Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să 

verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşită 

poate conduce la o repartizare nedorită.  

 Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, precum şi cei 

care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent 

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

probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau  modernă şi, în perioada 
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prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență. 

Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 

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

profesorului diriginte.  

 Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea 

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

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

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

pentru a fi semnată.  

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

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

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

exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi de 

părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale.  

 De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa 

numelui său pe lista cuprinzând candidații din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere afişată la sediul unității de învățământ, conform Art. 33 din Metodologia de Admitere, 

precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor/notelor.  

 Nu se iau în considerare:  

a) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate 

la Art. 3 din Metodologia de admitere;  

b) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru 

clase bilingve, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă 

sau care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art.10; 

c) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă, prevăzută în metodologie. 
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Extrase din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 
 

Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru 

persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate 

organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

................................................................................................................. 

(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2022, indiferent de vârsta, precum şi cei din 

seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-

2023, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

(4) Absolvenţii învăţământul gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la 

cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

Art. 4.  

................................................................................................................. 

 (6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două 

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

(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe 

din notele obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci. 

(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională 

din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 

(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează 

cu două zecimale, fără rotunjire. 

................................................................................................................. 

  

Art. 5.  

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

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

menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la 

opţiunea solicitată. 

Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, 

profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere 

şi în funcţie de opţiuni. 

(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale 

se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor 

în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, până la data de 9 mai 

2022, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi 

calificări profesionale. 
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Art. 38.  

.................................................................................................... 

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

opţiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, 

prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de 

opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste. 

Art. 39. (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, 

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

.................................................................................................... 

Art. 40. Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de 

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

un cod. De asemenea, părinţii sunt informaţi cu privire la precizările din Art.6, alin. (2) al prezentei 

metodologii. 

.................................................................................................... 

Art.43.  (2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul 

lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o 

opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 
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PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR 

 

În baza prevederilor OME nr. 5150/30.08.2021, probele de aptitudini organizate pentru 

admiterea în anul școlar 2022-2023 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 Ordinul ME nr. 5150/30.08.2021.  

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: 16 – 17 mai 2022  

Desfăşurarea probelor de aptitudini: 18 – 20 mai 2022   

Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini: 27 mai 2022 

 

Extras din Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI 

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU 

ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE 
 

PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE 
 

specializările 

Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, 

Conservare - restaurare bunuri culturale 
I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ 

Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puţin 

unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite 

obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură 

etc. 

Note:  

(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb. 

(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri. 

(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune. 

Timp de lucru: 5 ore. 

Notă: Pentru clasele de arhitectură, proba de percepție vizuală se subordonează contextului 

specializării. 

Criterii generale de apreciere: 

- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină); 

- raportul dintre obiecte (proporţii); 

- forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora; 

- redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare. 

II. PROBĂ DE CREATIVITATE 

O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum. 

a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă. 

b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut. 

Timp de lucru: 4 ore 
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Criterii generale de apreciere: 

- unitatea compoziţiei; 

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor; 

- notă personală, originalitate, creativitate. 

Note: 

(1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării și 

constă în: o compoziţie la alegerea candidatului, executată în culoare, cu tema: spațiu arhitectural 

exterior/interior; spațiu ambiental exterior/interior. 

(2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se 

subordonează contextului specializării și constă în: a) reproducerea unui model decorativ dat; b) 

completarea unui fragment de model decorativ incomplet; c) crearea unui chenar decorativ utilizând 

principiile compoziției decorative. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum. 

Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate - specializarea Arhitectură: 

- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină); 

- Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc); 

- Realizarea plastică a compoziţiilor. 

Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate – specializarea Conservare – 

restaurare bunuri culturale: 

- fidelitatea reproducerii; 

- respectarea caracteristicilor modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării; 

- originalitatea și complexitatea modelului decorativ creat. 

NOTE: 

................................................................................................................. 

2.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 membru 

cu drept de notare al comisiei. 

3.Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată 

cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a. 

4.Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din 

prezenta Notă, este 6 (şase). 

5.Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele I şi a II-a. 

6.La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii. 

 

PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ 

SECŢIA INSTRUMENTALĂ 
A. Instrumente ale orchestrei simfonice 

1. Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat (vioara, viola violoncel, 

contrabas, chitara, harpa, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba) 

Proba I 

Proba de instrument compusă din: 

a) o gamă aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform 

programei din învățământul gimnazial; 

b) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. Studiul va fi la un nivel de dificultate 

de cel puțin al ultimei clase de gimnaziu. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

Proba a II-a 

Recital instrumental: 

a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură; 

b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau 

universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură cu sau fără acompaniament. 
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Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi 

prezentate în ordinea aleasă de candidat. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

Proba a III-a 

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, 

pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru: 

- vioară; 

- corzi grave – suflători – percuţie; 

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru: 

- vioară; 

- corzi grave – suflători – percuţie. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

………………………………………………………………………………. 

8. Pian 

Proba I 

Proba de instrument compusă din: 

a) un studiu la alegere având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, 

interpretat fără partitură; 

b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului; 

c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c). 

Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii 

examenului, în prezenţa şi cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist. 

Proba a II-a 

Recital instrumental: 

a) partea I dintr-o sonată clasică la alegerea candidatului, interpretată fără partitură; 

b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

Proba a III-a 

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, 

pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară; 

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

 

SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ 
specializările 

Canto clasic, Canto jazz – muzică uşoară, Canto tradiţional românesc 
Proba I – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz – muzică uşoară, 

Canto tradiţional românesc: 

Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie. 

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 3 

(trei) piese, cu sau fără acompaniament, astfel: 

1. Canto clasic 

a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat; 

b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 
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două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

…………………………………………………………………………… 

Proba a III-a – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz – muzică 

uşoară, Canto tradiţional românesc: 

Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează: 

a) reproducerea de sunete singulare și sunete în relație intervalică; 

b) reproducerea de intervale melodice; 

c) reproducerea de fragmente ritmice; 

d) reproducerea de fragmente melodice; 

e) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri). 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c), d) și e). 

SECŢIA TEORETICĂ 
Proba I 

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri 

până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările; 

b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 

4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă 

perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, 

contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). 

Proba a II-a 

Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, 

cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, 

cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp 

(conform programei ultimei clase de gimnaziu). 

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

Proba a III-a 

La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau 

pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări/piese muzicale diferite 

preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, 

având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu. În cazul în care 

candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din 

creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament. 

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

NOTE: 

……………………………………………………………… 

2. În cadrul probei de solfegiu la prima vedere comisia de examinare este alcătuită din doi profesori 

de specialitate studii teoretice, iar subiectele vor fi elaborate de către aceștia cu o oră înaintea 

începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. 

Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul 

candidaţilor, cu respectarea precizărilor aferente fiecărei secții. În ziua examenului, fiecare candidat 

va extrage un bilet. 

3. Proba a III-a din cadrul secției teoretice va fi evaluată de doi profesori de disciplina/specialitatea 

pentru care candidatul susține proba (profesori de studii teoretice). 

4. 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. 

5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat reprezintă media aritmetică, calculate cu 

două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II. 

6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase). 

7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen. 
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8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumentele de suflat, instrumentele de percuţie şi 

instrumentele populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale. 

9. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen. 

10. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru 

toate secțiile la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei 

va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată 

după contestaţii rămâne definitivă. 

…………………………………………………………………………… 

 

PROFIL ARTISTIC 

SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI 
 

I. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRII 

a) citirea unui text la prima vedere; 

b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română 

sau universală, de maximum o pagină (A4); 

c) povestirea unei întâmplări din viaţa candidatului; 

d) un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare. 

Durata probei: max. 20’. 

Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de cei doi profesori cu specializarea arta 

actorului cu câte o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, 

din notele acordate separat la punctele a), b), c) şi d). Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină 

la fiecare punct minimum nota 5 (cinci). 

II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE 

a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului; 

b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice propuse de comisie. 

Durata probei: max. 10’ 

Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de cel de-al treilea evaluator, profesorul cu 

specializarea muzică, cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 

rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b). Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină 

la a) și b) minimum nota 5 (cinci). 

NOTE: 

…………………………………………………………………………… 

3. Pentru proba I.a și pentru proba II.b, fiecare candidat extrage câte un bilet cu subiectul. Subiectele 

vor fi elaborate de examinatori cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea 

inspectorului de specialitate/profesor metodist. Numărul de bilete conținând subiecte examen cu 

grad de dificultate apropiat va fi egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor. Fiecare 

candidat va extrage câte un singur bilet la fiecare probă. 

4. 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. 

5. Nota finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată 

cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei trei evaluatori, la probele I şi II . 

6. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase). 

7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen. 

8. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii. 
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PROFIL PEDAGOGIC 
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR, 

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR 

 

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se 

face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură: 

A. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR 

1. Proba de aptitudini muzicale 

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului musical 

prin: 

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII; 

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru 

copii. 

Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale. 

4. Proba de aptitudini fizice 

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin: 

a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor; 

b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat; 

c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat). 

Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei 

vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator. 

5. Proba de aptitudini artistice 

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema 

plastică fiind propusă de comisie. 

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea 

echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu. 

4. Interviul 

Interviul constă în: 

a) lectură la prima vedere a unui text literar; 

b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea 

de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului). 

Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare. 

…………………………………………………………………………… 

 NOTE:  

1.Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.  

2.Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.  

3.La probele de aptitudini nu se admit contestații.  

4.Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de 

regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu.  

5.Pentru candidații la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, comisia este alcătuită 

din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu, cunoscători ai 

limbii minorității respective.  

6.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.  

…………………………………………………………………………… 
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PROFIL SPORTIV 
 

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de : 

➢ existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive – condiţie 

eliminatorie; 

➢ susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive . 

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament 

corespunzător. 

…………………………………………………………………………… 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie 

aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de 

admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase). 

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. 

Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele 

de aptitudini. 

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. 

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota 

finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte). 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive. 

Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi 

elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică și sport împreună cu cadre didactice de 

specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educației/Direcția Generală Învățământ 

Preuniversitar, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au 

fost avizate de către aceasta. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal 
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL DE STAT ŞI DUAL 

Informaţii necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul 

profesional de stat și învățământul dual, pentru anul şcolar 2022-2023 
 

 

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

2022 - 2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare și respectarea Calendarului 

admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023 aprobat prin OME nr. 

5142/30.08.2021. 

Elevii pot fi înscrişi în învăţământul profesional de stat numai dacă au promovat clasa a 

VIII-a. 

Elevii din învăţământul profesional de stat beneficiază de susţinere financiară, în 

conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa 

profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.062/2012 privind modalitatea de 

subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 

Distinct de acest  sprijin financiar acordat, elevii din învăţământul dual pot beneficia si de 

susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în 

condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică. 

Suplimentar, conform prevederilor din Legea nr. 127 din 5 mai 2022 pentru modificarea 

art. 12 alin. (8^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:  

Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum 

şi elevii din învăţământul dual pot beneficia de masă gratuită în cantinele şcolare sau prin servicii 

de catering şi cazare gratuită în internatele şcolare. Cheltuielile pentru cazarea şi masa acestora 

se pot asigura, în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie, şi din bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale acestora. 

 

Calendarul şi sinteza activităţilor legate de examenul de admitere în învăţământul 

profesional de stat și învățământul dual, în anul 2022 

 

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat se realizează în perioadele prevăzute 

pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat. 

Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat, admiterea se realizează 

în 2 etape. Etapele  I si II de admitere în învăţământul profesional de stat se organizează la nivelul  

unităților de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional. În fiecare din 

primele 2 etape de admitere se organizează:  

• În sesiunea de admitere în anul şcolar 2022-2023, înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 

în învăţământul profesional se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională 

pentru învăţământul profesional prin transmiterea  fişei de înscriere completate la  unitatea de 

învăţământ gimnazial  cu opţiunea candidatului pentru o unitate de învăţământ şi pentru una 

sau mai multe calificări profesionale din oferta unităţii de învăţământ, în ordinea preferinţelor 

exprimate de candidat. 

• proba suplimentară de admitere în anul școlar 2022-2023, se organizează numai în 

situația în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri oferite; 
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• În sesiunea de admitere în anul şcolar 2022-2023, după afişarea rezultatelor la admiterea în 

învăţământul profesional, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional, candidaţii depun, la unităţile de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, 

dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii. 

Pentru fiecare din etapele de admitere, unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de 

înscriere în învăţământul profesional de stat sau învățământul dual fiecărui elev/candidat care optează 

pentru înscrierea la învăţământul profesional, învățământul dual.   

• NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învățământul profesional, 

învățământul dual de stat li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu 

se eliberează fișe de înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 

corigenţă sau repetenție. 

Atenție !  

La învățământul profesional dual se pot înscrie și candidați din seriile anterioare, 

cu vârsta maximă de 26 ani. 
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Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5142/ 30.08.2021 

 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat 

pentru anul şcolar 2022-2023 
 

Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

Pregătirea admiterii  

1 martie 2022  

Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a 

probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă  

Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de 

înscriere în anul școlar 2022—2023 în învățământul profesional și în 

învățământul dual de stat  

9 mai 2022  

Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat 

aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la 

sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de 

învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat  

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial 

și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale 

ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al 

învățământului din România (SIIIR ), prin verificarea și corectarea, după 

caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia 

sunt asociați  

Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în 

secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 

2022—2023  

Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare  

9—13 mai 2022  

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 

informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022—2023  

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a 

graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la 

admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, a 

metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a 

opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul 

dual de stat, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon 

dedicate admiterii  

20 mai 2022  

Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații 

despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune 

electronică și tipărită  

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

învățământul profesional de stat 
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

1 martie—13 mai 

2022  

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2021—2022, 

școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și 

desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, 

cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților 

pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional 

de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual. 

Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor 

școlari ai centrului județean de resurse și asistență educațională 

(CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență 

Educațională ( CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual.  

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de 

comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile 

de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare 

etc.).  

16 mai—3 iunie 

2022  

Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ 

gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru 

prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de 

preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul 

profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de 

completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional 

și învățământul dual de stat  

În județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se 

prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul 

dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de 

comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).  

16—27 mai 2022  

Inspectoratul școlar județean (ISJ )/Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București ( ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru 

prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de 

învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de 

stat și/sau dual vor implica și operatori economici parteneri. Târgul 

ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale 

la nivel regional.  

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de 

comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile 

de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).  

8 iunie 2022  

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 VIII-

a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau 

exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică 

centralizată  

9 iunie 2022  

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 VIII-a, prin 
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în 

aplicația informatică centralizată  

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

numai pentru situațiile în care oferta educațională 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 

și dual) 

11—13 mai 2022  

Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații 

care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă  

NOTĂ: Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere precum 

modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în 

învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la 

probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă”).  

16—17 mai 2022  

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor 

de înscriere  

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 23 mai 2022.  

18—20 mai 2022  
Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă  

23 mai 2022  

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi 

metodologice privind contestarea probelor)  

27 mai 2022  

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă  

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  

30—31 mai 2022  

Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care 

candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

3 iunie 2022  

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care 

au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la 

unitățile de învățământ gimnazial de proveniență  

8 iunie 2022  

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  

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022  

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari 

pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile 

speciale pentru rromi  

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe 

locurile speciale pentru rromi  

NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de 

informare/instruire.  

9 mai 2022  

Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi  

NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații rromi se stabilesc de comisiile 

de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste 

numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 

locuri suplimentare la clasă.  

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații rromi la clasele/unitățile de 

învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la 

calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform 

procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de 

admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de 

locuri disponibile.  

27 mai 2022  

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă  

NOTĂ:  Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi 

eliberate și online. 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/reprezentantului 

legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență 

la etnia rromă.  

27 mai 2022  

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a 

recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de 

învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile 

speciale pentru rromi  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

NOTĂ:  Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior 

acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de 

admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 

2022—2023.  

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi 

4—5 iulie 2022  

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și 

dual de stat pe locurile speciale pentru rromi de către candidații care 

solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții 

claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 

electronic  

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în 

considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare 

nedorită!  

6 iulie 2022  

Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru 

rromi la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului 

București  

7 iulie 2022  

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea 

rezultatelor candidaților  

NOTĂ:  Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în 

fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul 

inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată 

unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022.  

Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile 

speciale pentru rromi în învățământul profesional și dual de stat se 

calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare 

și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare 

profesională se organizează probă suplimentară de admitere. Candidații 

nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la 

etapele ulterioare de admitere.  

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale 

speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022  

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de 

CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale 

speciale a elevului  

NOTĂ:  Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul 

document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia 

privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii 

și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

masă, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului 

și sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea 

pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de 

învățământ de masă.  

8 aprilie 2022  

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea 

de învățământ de proveniență a certificatului de orientare școlară și 

profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe 

educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile 

distincte alocate în unități de învățământ de masă  

9 mai 2022  

Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de învățământ de masă 

pentru candidații elevi cu CES (1—2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru 

fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)  

NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de 

comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate 

peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—

2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru 

candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ profesional la care 

se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru 

învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se 

organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de 

numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.  

27 mai 2022  

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de 

profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru 

elevii cu CES  

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care 

doresc să candideze pe locuri distincte alocate în unități de învățământ 

de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai 

unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, 

specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori 

reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces- verbal de 

informare/instruire.  

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de 

masă 

4—5 iulie 2022  

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și 

dual de stat pe locuri distincte alocate pentru elevii cu CES în unități de 

învățământ de masă de către candidații și de către părinții acestora, asistați 

de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular 

transmis electronic  

NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în 

considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare 

nedorită!  

4—5 iulie 2022  

Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru 

locurile alocate pentru candidații cu CES la ISJ/ISMB — comisia de 

admitere județeană/a municipiului București  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

7 iulie 2022  

Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES 

în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților  

NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor 

completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către 

comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe 

site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și 

comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. Mediile 

de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special 

destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 

și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, 

indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă 

suplimentară de admitere.  

Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, 

precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, 

renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere 

la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele 

ulterioare de admitere.  

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune 

pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual) 

4—6 iulie 2022  

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special  

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul 

inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată 

unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să 

prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, 

în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.  

NOTĂ: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul 

profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările 

pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare 

și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.  

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat 

4—8 iulie 2022  

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 

elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de 

înscriere în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind 

datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de 

absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a 

VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.  

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere 

în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită 

aceasta  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 

învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa 

fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.  

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de 

înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați 

în stare de corigență sau repetenție.  

4—8 iulie 2022  

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional și dual de stat  

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea 

de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta 

școlii.  

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați 

în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât 

candidații rromi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, 

cât și candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate 

acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.  

8 iulie 2022  

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul 

profesional  

La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează 

preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este 

mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări 

detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv 

a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte 

necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va 

preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate 

calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care 

numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea 

redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba 

suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere 

pentru aceste calificări.  

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în 

învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile 

de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților 

înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se 

organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.  

11—12 iulie 2022 

Pentru candidații 

care optează pentru 

unitățile de 

învățământ și 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis 

organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate 

de învățământ care organizează preselecție  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

calificările la care se 

organizează sesiune 

de preselecție  

11—12 iulie 2022 

Pentru candidații 

care optează pentru 

unitățile de 

învățământ și 

calificările la care se 

organizează sesiune 

de preselecție  

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de 

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție  

Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, 

împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților 

respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și 

calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul 

profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual până la termenul 

stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în 

învățământul dual.  

În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare 

decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de 

preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară 

de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, 

locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte 

detalii organizatorice). Secretariatele unităților de învățământ care 

organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea 

candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul 

profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care 

organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au 

organizat probe de preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul 

învățământului dual).  

11—13 iulie 2022 

Pentru candidații 

care optează pentru 

unitățile de 

învățământ și 

calificările la care se 

organizează sesiune 

de preselecție  

Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere 

la învățământul profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ 

care a organizat sesiunea de preselecție  

NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, 

inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu 

a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind 

considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au 

marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către 

candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi 

admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de 

preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.  

11—13 iulie 2022  

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ 

care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care 

nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe baza fișei 

de înscriere în învățământul profesional și dual de stat  

Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele 

de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul 

ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați 

care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.  

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați 

în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la 

unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat 
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor 

pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale 

pentru care optează.  

13 iulie 2022  

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților 

înscriși la învățământul profesional de stat Afișarea informațiilor (data, 

locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte 

detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de 

admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși 

este mai mare decât numărul locurilor oferite — situație în care se va 

preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate 

calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați 

depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 

calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în 

care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări  

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul 

profesional, pentru fiecare calificare profesională  

14 iulie 2022  

Desfășurarea probei suplimentare de admitere  

NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile 

de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât 

numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare 

la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare 

de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la 

care numărul de candidați depășește numărul de locuri.  

14 iulie 2022  
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile 

de învățământ care au organizat proba  

15 iulie 2022  

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere  

Rezolvarea contestațiilor  

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizat proba 

suplimentară de admitere  

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 a listei 

candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în 

învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, 

indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere  

15 iulie 2022  

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București, pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților 

declarați admiși în învățământul profesional de stat  
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Perioada 
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Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la 

învățământul profesional de stat  

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către 

candidații respinși  

Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective 

care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar 

constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea 

dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma 

etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru 

constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-

a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, 

se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere 

județeană/a municipiului București, în limita locurilor disponibile la alte 

clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați 

să participe  

18—21 iulie 2022  

Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către 

candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în 

învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a 

II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în 

etapa a II-a de admitere în liceu.  

18—21 iulie 2022  

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care 

candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere 

sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe 

locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea 

rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția 

încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.  

21 iulie 2022  

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională 

pentru învățământul profesional la comisia județeană/a municipiului 

București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării 

depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de 

admitere  

22 iulie 2022  

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de 

admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la 

calificările la care s-a organizat preselecție.  

22 iulie 2022  

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării 

cazurilor speciale  

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor 

libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat 

și în învățământul dual din județ/municipiul București  
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25 iulie 2022  

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților 

înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul 

profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere 

și rezolvarea cazurilor speciale  

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere 

pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din 

județ/municipiul București.  

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv 

pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat 

preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări 

profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.  

Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de 

stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către 

comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor 

actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 

învățământul profesional de stat  

25 iulie 2022  

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor 

libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, 

cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din 

județ/municipiul București  

25 iulie 2022  

Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu 

locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional 

de stat din județ/municipiul București  

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere 

pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din 

județ/municipiul București.  

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat 

26—28 iulie 2022  

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere 

pentru învățământul  

profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe 

de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau 

în învățământul dual  

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de 

învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa 

fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.  

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.  

26—28 iulie 2022  

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care 

au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu 

și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la 

unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual 

de stat  
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Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea 

de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta 

școlii.  

NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați 

în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât 

candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile 

speciale destinate acestora.  

28 iulie 2022  

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul 

profesional  

Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se 

organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de 

admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru 

cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii 

numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se 

vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind 

derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de 

identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).  

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru 

toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de 

candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la 

celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în 

situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste 

calificări.  

În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația 

locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecție, însoțită de 

mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de preselecție în etapa 

a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru 

calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează 

preselecție, aceștia vor fi repartizați de către comisia de admitere 

județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea 

etapei a II-a de admitere.  

 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în 

învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile 

de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților 

înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se 

organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.  

29 iulie 2022 

Pentru candidații 

care optează pentru 

unitățile  de 

învățământ și 

calificările la care se 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis 

organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate 

de învățământ care organizează preselecție  
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organizează sesiune 

de preselecție 

29 iulie 2022 

Pentru candidații 

care optează pentru 

unitățile de 

învățământ și 

calificările la care se 

organizează sesiune 

de preselecție 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de 

învățământ care a organizat sesiunea de preselecție  

Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, 

împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi 

repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de 

către comisia de admitere județeană/a municipiului București.  

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în 

învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la 

preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în 

vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere.  

Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către 

comisia de admitere județeană/a municipiului București  

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv 

pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat 

preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați 

înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa 

de înscriere. În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției 

este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea 

rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează 

o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind 

organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Rezultatele obținute 

la probele de preselecție nu pot fi contestate.  

1 august 2022  
Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la 

care numărul de candidați depășește numărul de locuri  

1 august 2022  
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile 

de învățământ care au organizat proba  

2 august 2022  

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea 

contestațiilor la proba suplimentară de admitere  

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizat proba 

suplimentară de admitere  

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 a listei 

candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în 

învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, 

indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere  

3 august 2022  

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților 

declarați admiși în învățământul profesional de stat  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la 

învățământul profesional de stat  

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către 

candidații respinși  

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective 

care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar 

constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea 

dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării 

numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de 

studii, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, prin 

repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei 

ședințe publice la care vor fi invitați să participe  

4—5 și 8 august 

2022  

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care 

candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere 

sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe 

locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea 

rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția 

încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.  

8 august 2022  Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de 

stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către 

comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale 

cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în 

învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual  

Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, 

conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de 

preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual 

la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în 

învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe 

numărul de locuri disponibile, dar care, în urma consultării cu operatorii 

economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile 

libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către 

comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în 

scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la 

acest acord.  

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale 

de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

9—10 august 2022  Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și 

redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale  

Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare 

și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale  
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Data-limită/ 

Perioada 
Evenimentul 

9—10 august 2022 

(conform graficului 

afișat de comisia de 

admitere județeană/a 

municipiului 

București)  

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București  

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la 

etapele anterioare de admitere, atât la învățământul liceal, cât și la cel 

profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile 

ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere  

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în 

urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale 

formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe 

și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale  

Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați 

candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit 

condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu, precum și 

părinții/tutorii legali ai acestora.  

NOTĂ: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ 

și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este 

prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul 

profesional, iar în cazul învățământului dual, probe eliminatorii sau 

probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe 

numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al 

unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii 

economici.  

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională 

pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind 

candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite  

10 august 2022  Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților 

înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul 

profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 

speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere 

județeană/a municipiului București  

10 august 2022  Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor 

repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor 

specifice în aplicația informatică centralizată  
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ÎNVĂŢĂMÂNT  SPECIAL 

învăţământ profesional de stat 

în anul școlar 2022-2023 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară 

Persoana de 

contact, telefon 
Adresa 

Calificarea 

profesională 

Nr. 

locuri 
COD 

1. 

Centrul Şcolar de 

Educaţie 

Incluzivă „Elena 

Doamna” Focșani 

Cherciu Ioana 

0237626769 
Focșani 

Confecționer 

produse textile 
12 620 

2. 

Centrul Şcolar de 

Educaţie 

Incluzivă „Elena 

Doamna” Focșani 

Cherciu Ioana 

0237626769 
Focșani Tipăritor ofset 12 628 

3. 

Centrul Şcolar de 

Educaţie 

Incluzivă 

Măicăneşti 

 

Manea Camelia 

0237246037 

 

Com. Măicăneşti 
Confecționer 

produse textile 
12 620 

4. 

Centrul Şcolar de 

Educaţie 

Incluzivă 

Mihălceni 

Manolache 

Angela 

0237249544 

Com. Mihălceni 
Confecționer 

produse textile 
12 620 

 

LISTA UNITĂȚILOR ȘCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ 

învăţământ profesional și învățământ profesional dual de stat 

în anul școlar 2022-2023 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Calificarea profesională 
Nr 

loc 
COD 

1. 

Colegiul 

Economic 

"Mihail 

Kogălniceanu" 

Focșani 

Bocsok 

Gabriela 

Dorina 

0237212544 

Str. Gării  nr. 25, 

Focşani 
Comerciant - vânzător 24 597 

 

 

2. 

Colegiul Tehnic 

Auto „Traian 

Vuia” Focşani 

Balaban 

Elena 

Luminița 

0237236713 

Str. Cotești  nr. 

52, Focşani 

Mecanic auto 72 527 

Tinichigiu vopsitor auto 24 506 

 

3. 

Colegiul Tehnic 

„Edmond 

Nicolau” 

Focşani 

Trofin 

Cristina 

0237213784 

Str. 1 Decembrie 

1918  nr. 10, 

Focşani 

Operator la mașini cu comandă 

numerică 

(din care 10 locuri 

învăţământ profesional dual) 

24 530 

 

4. 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Asachi” Focşani 

Marin Carla 

0237239048 

Str. Moldova  nr. 

9, Focşani 

Bucătar 24 601 

Cofetar-patiser 24 600 

5. 

Colegiul Tehnic 

"Ion Mincu" 

Focsani 

Cucu 

Valentina 

0237215861 

Str. 1 Decembrie 

1918  nr. 32, 

Focşani 

Comerciant - vânzător 24 597 
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Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară 

Persoana de 

contact, 

telefon 

Adresa Calificarea profesională 
Nr 

loc 
COD 

 

6. 

 

Colegiul Tehnic 

„Valeriu D. 

Cotea” Focşani 

Coman 

Nicolaie 

0237225859 

Str. Cuza Vodă  

nr. 46, Focşani  

Mecanic auto 24 527 

Tinichigiu vopsitor auto 24 506 

Bucătar 24 601 

Preparator produse din carne și 

pește 
24 604 

7. 

Liceul 

Tehnologic 

„G.G. 

Longinescu” 

Focşani 

Danciu 

Cătălin 

0237223074 

Str. Mărășești  nr. 

50, Focşani 

Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 
48 630 

Tâmplar universal 24 613 

8. 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Balş” Adjud 

Mitrofan 

Valentin 

Marian 

0237640681 

Str. Republicii  nr. 

107, Adjud 
Mecanic auto 24 527 

9. 

Liceul 

Tehnologic 

"Eremia 

Grigorescu" 

Mărășești 

Anghel 

Lavinia 

0237260221 

Str. Republicii  nr. 

47, Mărășești 
Comerciant - vânzător 24 597 

10. 

Liceul 

Tehnologic „Al. 

I. Cuza” Panciu 

Irimescu 

Luminița 

0237275414 

Str. Nicolae 

Titulescu nr. 7, 

Panciu 

Bucătar 24 601 

11. 

Liceul „Simion 

Mehedinţi” 

Vidra 

Potop Adela 

Cătălina 

0237673054 

Com. Vidra 
Ospătar (chelner) vânzator în 

unități de alimentație 
24 599 
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Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5142/ 30.08.2021 

C A L E N D A R U L 

admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale 

de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul 

școlar 2022—2023 
 

Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

Pregătirea admiterii 

1 martie 2022 Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a 

probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de 

înscriere în anul școlar 

2022—2023 în învățământul profesional și în învățământul dual de stat 

9 mai 2022 Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în 

domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor 

economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, 

la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ 

cu ofertă educațională pentru învățământul dual 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel 

județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul 

informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și 

corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la 

care aceștia sunt asociați 

Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde în secțiuni 

distincte informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022—2023 

Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare 

9—13 mai 2022 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 

informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional 

de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 

2022—2023 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului 

ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în 

învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, a metodologiei și a 

calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere 

în învățământul profesional și învățământul dual de stat, precum și a unei adrese 

de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii 

20 mai 2022 Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre 

admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și 

tipărită 

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

învățământul dual 

1 martie—13 mai 

2022 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2021—2022, școlarizează elevi 

în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de 

orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea 

cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea 

pregătirii prin învățământul profesional, cu evidențierea oportunităților oferite 

de învățământul dual. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu 

sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și asistență 



Ghidul admiterii în învățământul liceal, profesional și  dual 2022, I.Ş.J.  Vrancea 63 

Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență 

Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul 

profesional de stat și învățământul dual. 

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare 

(e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale 

unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.). 

16 mai—3 iunie 

2022 

Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial 

cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și 

a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în 

învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, a modului de 

completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual 

de stat 

În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod 

obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate 

se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, 

videoconferință online etc.). 

16—27 mai 2022 Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

(ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei 

educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul dual și/sau pentru învățământul profesional 

de stat vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor 

educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional. 

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare 

(e-mail, videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale 

unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.). 

8 iunie 2022 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 VIII-a, precum și a listei elevilor 

corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea 

acestor informații în aplicația informatică centralizată 

9 iunie 2022 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 VIII-a, prin confirmarea finalizării 

operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică 

centralizată 

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

— numai pentru situațiile în care oferta educațională 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 și dual) 

11—13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care 

doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 

maternă 

N O T Ă: 

Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca modelul aprobat ca 

anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa la 

fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”). 

16—17 mai 2022 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
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Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere 

N O T Ă: 

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 23 

mai 2022. 

18—20 mai 2022 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 

maternă 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice 

privind contestarea probelor) 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

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 

30—31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care 

candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

sau maternă 

3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au 

participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile 

de învățământ gimnazial absolvite 

8 iunie 2022 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 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022 Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru 

minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale 

pentru rromi 

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile 

speciale pentru rromi 

N O T Ă: 

După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

9 mai 2022 Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi 

N O T Ă: 

Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații rromi se stabilesc de 

comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii 

economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca 

locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în 

limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. 

 Nu se alocă locuri speciale pentru candidații rromi la clasele/unitățile de 

învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările 
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Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se 

organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul 

candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

27 mai 2022 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă 

N O T Ă: 

Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și 

online. 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/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei 

recomandări de apartenență la etnia rromă. 

27 mai 2022 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării 

scrise de apartenență la etnia rromă la unitatea de învățământ de proveniență, în 

vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi 

N O T Ă: 

Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade 

nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul 

profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022—2023. 

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi 

4—5 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual 

de stat pe locurile speciale pentru rromi de către candidații care solicită acest 

lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea 

de învățământ sau prin formular transmis electronic 

N O T Ă: 

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

opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. 

6 iulie 2022 Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la 

ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București 

7 iulie 2022 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea 

rezultatelor candidaților 

N O T Ă: 

Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a 

mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform 

unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului 

București și comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. 

Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale 

pentru rromi în învățământul profesional și dual de stat se calculează conform 

art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a 

admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform 

Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației 

naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Pot fi repartizați candidați rromi la clasele de învățământ dual la care, conform 

procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de 

numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, numai după primirea 

acordului scris din partea operatorului economic implicat în formațiunea de 

învățământ dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru rromi peste 

numărul de locuri solicitate inițial de operatorul economic respectiv pentru 
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Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

școlarizarea în învățământul dual. 

Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la 

etapele ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale 

speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022 Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de 

CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a 

elevului 

N O T Ă: 

Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, 

conform prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea 

serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu 

modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distincte alocate 

candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. 

8 aprilie 2022 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de 

învățământ de proveniență a certificatului de orientare școlară și profesională 

emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale 

speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile distincte alocate în 

unități de învățământ de masă 

9 mai 2022 Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de învățământ de masă pentru 

candidații elevi cu CES (1—2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 

filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) N O T Ă: 

Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații cu CES se 

stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună 

cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor 

operatori ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de 

școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. Nu 

se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ 

profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta 

pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se 

organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul 

candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

27 mai 2022 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii 

diriginți, privind admiterea pe locurile distincte alocate pentru elevii cu CES 

N O T Ă: 

Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze 

pe locuri distincte alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot 

participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, 

profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul 

CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se 

va întocmi proces- verbal de informare/instruire. 

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de 

masă 

4—5 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de 

stat pe locuri distincte alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de 

masă de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, 

asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular 
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Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

transmis electronic 

N O T Ă: 

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

opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. 

 

4—5 iulie 2022 

Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile 

alocate pentru candidații cu CES la ISJ/ISMB — comisia de admitere 

județeană/a municipiului București 

7 iulie 2022 Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în 

învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidaților 

N O T Ă: 

Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de 

înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere  

județeană,  respectiv  a  municipiului București, publicată pe site-ul 

inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată 

unităților de învățământ până la data 3 iunie 2022. 

Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile 

special destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al 

calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Pot fi repartizați candidați cu CES la clasele de învățământ dual la care, 

conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere 

independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, 

numai după primirea acordului scris din partea operatorului economic implicat 

în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor 

suplimentare pentru candidați cu CES peste numărul de locuri acordate prin 

planul de școlarizare în învățământul dual. Candidații nerepartizați pe locurile 

distincte alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar 

care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica 

fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la 

etapele ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru 

înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual) 

4—6 iulie 2022 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului 

școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ 

până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de 

repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de 

aceștia. 

N O T Ă: 

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute 

de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și 

desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat. 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual 

Etapa I de admitere în învățământul dual 

4—8 iulie 2022 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 

elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită 
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Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și 

dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a 

VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea 

națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică 

centralizată. 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în 

învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită înscrierea 

în învățământul dual 

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ 

gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 

completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă. 

N O T Ă: 

Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere 

elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 

corigență sau repetenție. 

4—8 iulie 2022 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională 

pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional 

și dual de stat 

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual 

oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a 

opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. 

N O T Ă: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 

corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații rromi 

— nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES 

— nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora. 

8 iulie 2022 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, 

a listei candidaților 

înscriși în învățământul dual 

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai 

mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis 

susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe 

numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind 

organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii 

(data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte 

detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere 

pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de 

candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 

calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care 

candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 

situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, 

pentru fiecare calificare profesională 

11—12 iulie 2022 Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis 

organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de 

învățământ care organizează probe eliminatorii 

Pentru candidații 

care 

optează pentru 

unitățile de 
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Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

învățământ și 

calificările la care 

se organizează 

probe eliminatorii 

11—12 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ 

care a organizat probe eliminatorii 

Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul 

dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind 

posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă 

unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat 

probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și 

calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit 

prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul 

profesional. 

În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii 

este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-

a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați 

admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind 

organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare 

de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

Pentru candidații 

care 

optează pentru 

unitățile de 

învățământ și 

calificările la care 

se organizează 

probe eliminatorii 

 Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul 

dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de 

înscriere la învățământul profesional și dual de stat în vederea înscrierii la alte 

unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la 

calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe 

eliminatorii în cazul învățământului dual. Rezultatele obținute la probele 

eliminatorii nu pot fi contestate. 

11—13 iulie 2022 

Pentru candidații 

care 

optează pentru 

unitățile 

de învățământ și 

calificările la care 

se 

organizează probe 

eliminatorii 

Ridicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de 

înscriere la învățământul profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ 

care a organizat probele 

N O T Ă: 

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru 

calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe 

eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși 

pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. 

Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor 

înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai 

mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere. 

În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele 

eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au 

susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la 

aceste probe. 

11—13 iulie 2022 Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ 

care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-

au organizat probe eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, de preselecție 

în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional 

și dual de stat. Se pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în 

perioadele de înscriere prevăzute mai sus. 

N O T Ă: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 
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corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de 

învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de 

înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru 

următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din 

învățământul dual pentru care optează. 

13 iulie 2022 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la 

învățământul dual 

Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate 

a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de 

admitere la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai 

mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis 

susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe 

numărul de locuri disponibile — situație în care se va preciza dacă se organizează 

probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care 

numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la 

celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în 

care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări 

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 

situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv 

dual, pentru fiecare calificare profesională 

14 iulie 2022 Desfășurarea probelor de admitere 

N O T Ă: 

Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru 

calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare 

decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de 

probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de 

locuri disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea 

candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate 

calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați 

depășește numărul de locuri. 

14 iulie 2022 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile 

de învățământ care 

au organizat aceste probe 

15 iulie 2022 Depunerea contestațiilor la probele de admitere 

Rezolvarea contestațiilor 

Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate. 

Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către 

unitățile de învățământ 

care le-au organizat 

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor 

finale de admitere, 

conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual 

Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei 

candidaților declarați 

admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual de către toate 

unitățile de învățământ, 

indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere 

15 iulie 2022 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 

candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional 
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de stat 

Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei 

candidaților admiși și a celor respinși 

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații 

admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși 

Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în 

urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere 

vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a 

numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar 

în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru 

constituirea efectivelor minime, 

 se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia județeană/a 

municipiului București de admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase 

sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să 

participe. 

18—21 iulie 2022 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de stat de către 

candidații declarați respinși 

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în 

învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul 

profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

18—21 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au 

fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii 

dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia 

pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea 

organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a 

dosarelor de înscriere. 

21 iulie 2022 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional la comisia județeană/a municipiului București de 

admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor 

de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere 

22 iulie 2022 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere 

județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări 

profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere. 

22 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la 

toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a 

II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual din 

județ/municipiul București 

25 iulie 2022 Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și 

a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul 

profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și 

rezolvarea cazurilor speciale 

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere 

pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual de stat din județ/municipiul 

București. 

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru 

calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probă 
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eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări 

profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. 

Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat 

din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații 

înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul dual 

25 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la 

toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a 

II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a 

celor din învățământul dual din județ/municipiul București 

25 iulie 2022 Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere 

pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din 

județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual 

ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere 

pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din 

județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul 

dual. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual 

26—28 iulie 2022 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere 

pentru învățământ profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au 

eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de 

stat sau în învățământul dual 

La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ 

gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 

completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă. 

N O T Ă: 

Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

26—28 iulie 2022 Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 

participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus 

dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la unitățile de 

învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional de stat și/sau 

învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de 

stat 

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de 

către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. 

N O T Ă: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 

corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații rromi, 

cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora. 

28 iulie 2022 Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă 

pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual 

Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe 

eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, 

precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca 

urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor 

disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, informațiile 

privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte 
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de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice). 

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate 

calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește 

numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se 

organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de 

înscriere pentru aceste calificări. 

În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere 

la care se organizează probe eliminatorii însoțită de mențiunea că în cazul 

candidaților respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au 

completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea 

de învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor fi repartizați de către comisia 

de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea 

etapei a II-a de admitere. Transmiterea către comisia județeană de admitere a 

situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, 

pentru fiecare calificare profesională 

29 iulie 2022 

Pentru candidații 

care 

optează pentru 

unitățile 

de învățământ și 

calificările la care 

se 

organizează probe 

eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis 

organizarea acestora conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de 

învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective 

din învățământul dual 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ 

care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respective 

Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună 

cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe 

locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București. 

Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul 

profesional și dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, 

fișele de înscriere la învățământul profesional și dual de stat în vederea participării la 

etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după 

etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București. 

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru 

calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe 

eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși 

pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. 

N O T Ă: 

Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

1 august 2022 

Pentru candidații 

care 

optează pentru 

unitățile 

de învățământ și 

calificările la care 

se 

organizează probe 

de 

admitere și probe 

suplimentare de 

admitere 

Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de 

candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută 

organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de 

locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de 

învățământ care organizează probe suplimentare 



Ghidul admiterii în învățământul liceal, profesional și  dual 2022, I.Ş.J.  Vrancea 74 

Data limită/ 

Perioada 

Activitatea 

1 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de 

admitere de către unitățile de învățământ 

2 august 2022 Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de 

admitere 

Rezolvarea contestațiilor 

Afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de 

învățământ care au organizat 

proba de admitere sau proba suplimentară de admitere 

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor 

de admitere, conform 

precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual 

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 și în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, 

indiferent dacă au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere 

3 august 2022 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei 

candidaților declarați 

admiși în învățământul dual 

Afișarea de către unitățile de învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor 

respinși la învățământul dual Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de 

înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de 

către candidații respinși 

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care 

în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere 

vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar 

pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia de admitere județeană/a 

municipiului București — prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin 

redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe 

4—5 și 8 august 

2022 

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au 

fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii 

dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia 

pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea 

organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a 

dosarelor de înscriere 

8 august 2022 Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat 

din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații 

înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, 

inclusiv în învățământul dual 

Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform 

propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecție în 

învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut 

probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de 

numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care — în 

urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora — sunt interesate 

să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire 

organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, 

informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu 

privire la acest acord. 
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Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale 

de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

9 august 2022 Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei 

cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe 

locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale Afișarea graficului, pe zile și 

intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și 

de rezolvare a cazurilor speciale 

9—10 august 

2022 (conform 

graficului afișat de 

comisia de 

admitere 

județeană/a 

municipiului 

București) 

Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere 

și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului 

școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ 

până la data de 11 iulie 2022. 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși 

la etapele anterioare de admitere, atât la învățământul liceal, cât și la cel 

profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu și-a depus dosarele de înscriere la 

unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși 

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 

situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape 

de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin 

redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au 

constituit efectivele minime legale 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de 

studiu legal constituite 

N O T Ă: 

Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la 

care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de 

preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului 

dual, probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul 

candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu 

acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatori 

economici. 

10 august 2022 Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților 

înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional 

și învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 

speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere 

județeană/a municipiului București 

10 august 2022 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și 

redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația 

informatică centralizată 
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Completarea fişei de înscriere /fișei de opțiuni pentru admiterea în 

învăţământul profesional de stat și învățământul dual, pentru anul 

şcolar 2022-2023 
 

 

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat se realizează în perioadele prevăzute 

pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat. 

Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat, admiterea se realizează 

în 2 etape. Etapele  I si II de admitere în învăţământul profesional de stat se organizează la nivelul  

unităților de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional. În fiecare din 

primele 2 etape de admitere se organizează:  

• În sesiunea de admitere în anul şcolar 2022-2023, înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 

în învăţământul profesional se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională 

pentru învăţământul profesional prin transmiterea  fişei de înscriere completate la  unitatea de 

învăţământ gimnazial  cu opţiunea candidatului pentru o unitate de învăţământ şi pentru una 

sau mai multe calificări profesionale din oferta unităţii de învăţământ, în ordinea preferinţelor 

exprimate de candidat. 

• proba suplimentară de admitere în anul școlar 2022-2023, se organizează numai în 

situația în care numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri oferite; 

• În sesiunea de admitere în anul şcolar 2021-2022, după afişarea rezultatelor la admiterea în 

învăţământul profesional, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional, candidaţii depun, la unităţile de învăţământ la care au fost declaraţi admişi, 

dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii. 

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat și învățământul dual, a 

elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare în ambele etape de 

admitere se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat respectiv fișa de 

opțiuni pentru învățământul dual (anexă la fișa de înscriere la învățământul profesional), eliberată de 

unitatea de învăţământ gimnazial. Pentru fiecare din etapele de admitere, unitatea de învăţământ 

gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional de stat sau învățământul 

dual fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, învățământul 

dual.   

NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învățământul profesional, 

învățământul dual de stat li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se 

eliberează fișe de înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenție. 

 

Atenție !  

 

La învățământul profesional dual se pot înscrie și candidați din seriile anterioare, 

cu vârsta maximă de 26 ani. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT 
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