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PLANUL DE MĂSURI al INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA  

pentru pregătirea și organizarea ADMITERII în învățământul liceal și profesional de stat 

 pentru anul școlar 2017 - 2018 

 

Nr. 

crt. 

Activitate Perioadă/ data 

limită de realizare 

Responsabili 

1.  Elaborarea și avizarea procedurii de preselecție 

și a procedurii de admitere pentru învățământul 

profesional cu durata de 3 ani. 

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care 

organizează învățământ profesional de stat, a 

procedurii de preselecție (după caz) și a procedurii de 

admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul 

de locuri disponibile pentru învățământul profesional 

de stat și perioadele de înscriere pentru anul școlar 

2017—2018. 

februarie 2017 Directorii liceelor 

tehnologice 

Comisia județeană 

de admitere 

2.  La nivelul fiecărei unități de învățământ care își 

propune să școlarizeze învățământ profesional 

în anul școlar 2017—2018 se desfășoară acțiunea 

„Săptămâna meseriilor”, în cadrul căreia se vor 

organiza următoarele acțiuni: 

1. promovarea învățământului profesional și tehnic în 

general și a modului de organizare și funcționare a 

învățământului profesional, în special, informare 

privind condițiile în care elevii pot avea acces la 

învățământul profesional și beneficiile acestei forme 

de pregătire profesională; 

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ 

gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării 

studiilor în învățământul profesional de stat. 

27 februarie –  

31 martie 

Directorii școlilor 

gimnaziale și ai 

liceelor tehnologice 

care organizează 

învățământ 

profesional 

Comisia județeană 

de admitere 

3.  Elaborarea planului de 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 de continuare a 

pregătirii prin învățământul profesional de stat. 

3 martie Directorii școlilor 

gimnaziale 

CJRAE Dâmbovița 

4.  Afișarea ofertei de școlarizare aprobată,  la sediul 

unităților de învățământ gimnazial și liceal. 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de 

învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând 

2 mai 2017 Directorii școlilor 

gimnaziale și ai 

liceelor  

Comisia județeană 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
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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. 

de admitere 

5.  Tipărirea informațiilor despre admiterea în 

învățământul liceal și profesional de stat în broșura 

admiterii anul școlar 2017—2018. 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a 

graficului ședințelor de completare a opțiunilor din 

fișa de înscriere în învățământul profesional de stat 

de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții 

acestora. 

5 mai 2017 Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale  

 

6.  Târgul ofertelor educaționale 8 – 19 mai Comisia județeană 

de admitere 

Directorii liceelor 

7.  Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de 

învățământ gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a 

VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecție 

și/sau de admitere și a planului de școlarizare la 

învățământul liceal și profesional de stat 

11—31 mai Directorii școlilor 

gimnaziale  

 

8.  Organizarea și desfășurarea probelor de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă 

18 – 31 mai Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 

Directorii liceelor 

care organizează 

probele 

9.  Organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini 18 – 31 mai Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 

Directorii liceelor 

care organizează 

probele 

10.  Admiterea candidaților de locurile speciale pentru 

rromi și a candidaților pentru învățământul special 

12 mai – 8 iulie Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 
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11.  Repartizarea computerizată și admiterea în 

învățământul liceal de stat ( etapa I ) 

3 – 21 iulie  Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 

12.  Etapa I de admitere în învățământul profesional de 

stat 

12 iunie – 21 iulie Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 

Directorii liceelor 

care organizează 

învățământ 

profesional 

13.  A II-a etapă de admitere în învățământul liceal de stat 4 – 8 septembrie Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 

14.  Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional 

de stat 

29 august – 8 

septembrie 

Comisia județeană 

de admitere 

Directorii școlilor 

gimnaziale 

Directorii liceelor 

care organizează 

învățământ 

profesional  

15.  Admiterea candidaților pentru învățământul seral și 

pentru cel cu frecvență redusă  

5 mai – 21 iulie Comisia județeană 

de admitere 

 

 

 PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE DE ADMITERE 

        INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
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