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CE AR TREBUI SĂ ŞTIȚI PENTRU O OPŢIUNE ŞCOLARĂ CORECTĂ?

SFATURI PENTRU ELEVI
Înainte de a face o alegere:
• Autocunoaşte-te:
depistează-ţi interesele, aptitudinile şi reflectează asupra lor; completează teste accesând unul
din site-urile: http://go.ise.ro; https://dezvoltacariera.ro/test-holland-interese-profesionale
discută rezultatele cu profesorul consilier școlar sau profesorul diriginte;
pune-ţi in valoare toate calităţile de care dispui;

corelează nivelul de aspiraţie cu posibilităţile tale reale;
adresează-te profesorului diriginte / profesorului consilier școlar din cabinetul de asitență
psihopedagogică pentru a te ajuta să decizi.
• 2.Cumpăneşte între interesele tale şi dorinţele părinţilor.
• 3.Interesează-te în legătură cu reţeaua şcolară şi cu meseriile căutate pe piaţa muncii.

SFATURI PENTRU PROFESORII DIRIGINŢI
Pentru a realiza o activitate de orientare şcolară şi
profesională eficientă:
* Întocmiți pentru fiecare elev fişa psihopedagogică ce
reprezintă un instrument de investigare şi cunoaştere a
personalităţii elevului.
* Ajutaţi cu răbdare şi tact pedagogic fiecare copil să
conştientizeze importanţa unei decizii corecte.
* Apelaţi pentru cunoaşterea personalităţii copilului la
profesorul consilier școlar din cabinetul de consiliere
şcolară sau din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică.
* Informaţi elevii cu privire la reţeaua şcolară,
profilurile liceale, domeniile şi calificările profesionale.
* Supravegheaţi modul de completare al fişei de
opţiuni, ţinând cont de: nivelul de pregătire (media de
admitere), interese, domiciliul elevului.

SFATURI PENTRU PĂRINŢI
*Încercați să vă cunoaşteţi cât mai bine copilul:
-depistaţi-i interesele accesând unul din site-urile
http://go.ise.ro;
https://dezvoltacariera.ro
-ajutaţi-l să-şi descopere aptitudinile;
-discutaţi cu copilul despre domeniul/ profilul spre
care doreşte să se îndrepte;
-informaţi-vă asupra nivelului de pregătire al
copilului la profesorul diriginte.
* Nu impuneţi copilului şcoala sau meseria dorită
de dumneavoastră!
* Ajutaţi-l să-şi câştige încrederea în forţele proprii,
pentru a decide singur!
* Pregătiţi-vă şi pentru un eventual eşec!
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CE AR TREBUI SĂ MAI ŞTIȚI PENTRU A LUA O DECIZIE CORECTĂ PRIVIND OPŢIUNEA ŞCOLARĂ?
Modalitatea de luare a unei decizii diferă de la un elev la altul. Sunt elevi care iau o decizie în
mod automat, fără să se gândească prea mult, iar alţii se gândesc cu grijă şi caută cele mai bune
alternative înainte de a decide.
Luarea unei decizii corecte depinde foarte mult de cât de informat eşti pentru a face o alegere
bună.
Urmărește pașii în luarea unei decizii corecte privind opțiunea școlară pornind de la baza
piramidei!

6.LUAREA DECIZIEI
Toate alternativele sunt la fel de bune pentru tine? Toate opţiunile sunt potrivite
pentru tine? Care este opțiunea cea mai apropiată de ceea ce vrei tu?
Scrie toate opţiunile care ţi se potrivesc, în ordinea importanţei pentru tine;
Pe primul loc va fi specializarea sau profilul care ţi se potriveşte cel mai mult, iar pe
ultimul loc ceea ce-ţi doreşti mai puţin.

5.EVALUAREA OPŢIUNILOR
Ce consecinţe pozitive pot avea opţiunile tale? Care sunt consecinţele negative
pentru opţiunile tale?
Gândește-te la avantajele şi dezavantajele fiecărei alternative.
Identifică posibile consecinţe ale parcurgerii fiecărei alternative (pozitive sau negative)

4. COLECTAREA INFORMAŢIILOR DESPRE FIECARE OPŢIUNE
Ce ştii despre fiecare opţiune în parte? Ce poţi afla suplimentar despre aceste opţiuni?
Este verificat faptul că dacă ai mai multe informaţii, alegerea ta va fi mai documentată. Analizează
fiecare filieră, specializare sau profil descrise în acest ghid; Subliniază/ Evidențiază ceea ce te
interesează pe tine. Caută şi alte informaţii!

3.IDENTIFICAREA OPŢIUNILOR
Care sunt liceele, profilele, specializările care ţi se potrivesc? Te interesează şi alte licee,
profiluri, specializări?
Este necesar să identifici cu claritate alternativele care te atrag, care te-ar interesa. În acest ghid ai informaţii
referitoare la liceele, filierele, specializările etc; Studiază și realizează o listă cu opțiunile tale!
Ordonează-le de la cea mai importantă la cea mai puțin importantă pentru tine!

2.EXPLORAREA PROPRIULUI POTENŢIAL
Ce poţi să faci cel mai bine? Ce activităţi îţi plac cel mai mult? Ce calităţi ai care te-ar ajuta? Care
sunt interesele tale şcolare? Ce aptitudini trebuie să-ţi dezvolţi?
Este foarte important să-ți analizezi abilităţile, interesele, valorile, caracteristicile personale, cu alte cuvinte să te cunoști
foarte bine.

1.DEFINIREA DECIZIEI CE TREBUIE LUATĂ
Ce alegere fac? De ce o fac?
Este foarte important să acorzi timpul necesar pentru acest prim pas! Atunci când nu conştientizăm sau nu avem
prea multă grijă în alegerea unei opţiuni, devenim nesiguri. Nu te speria! La începutul procesului de luare a deciziei
este firesc ca hotărârea pe care vrei s-o iei să nu fie suficient de clară.
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Completează propria piramidă în luarea unei decizii corecte privind opţiunea şcolară la
sfârșitul clasei a VIII-a, respectând recomandările de mai sus!
Succes!

6.LUAREA DECIZIEI
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................

5.EVALUAREA OPŢIUNILOR
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................

4. COLECTAREA INFORMAŢIILOR DESPRE FIECARE OPŢIUNE
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3.IDENTIFICAREA OPŢIUNILOR
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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2.EXPLORAREA PROPRIULUI POTENŢIAL
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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1.DEFINIREA DECIZIEI CE TREBUIE LUATĂ
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.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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PARTEA I
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
Repere privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2022-2023, conform Ordinului ME nr. 5150/30.08.2021
Art. 2. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar
2022-2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
(5) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2
(10) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, repartizarea
absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.
(7) În procesul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, şedinţele/acţiunile de
instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare,
precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi
de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). Diriginţii claselor a VIII-a au obligaţia de a
informa şi a oferi consultanţă absolvenţilor clasei a VIII-a şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora
pe parcursul derulării acestor acţiuni.
(8) Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, inspectoratele şcolare
judeţene alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi
din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă,
peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare
la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi.
(9) Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare
şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă
educaţională se depun, de către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru
rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES,
la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, în termenul precizat în Calendarul admiterii în
învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.
(10) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, repartizarea
absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.
(11) La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au
susţinut evaluarea naţională.
(12) Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în
unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă,
desfăşurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în
învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.
(17) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus
dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care nu au participat
sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu
au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023.
(18) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (17) în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal,
pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 se realizează de către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform
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pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe siteul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ.
(19) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (11) în prima etapă de admitere computerizată,
după rezolvarea situaţiilor speciale şi după a doua etapă de admitere, se repartizează şi absolvenţii clasei
a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere
conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(20) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (19) se realizează de către comisia
judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a
claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor
de învăţământ.
Art. 3. (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2022-2023 în liceele
vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3.
(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,
aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru aceşti
candidaţi se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.
(3) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de
aptitudini, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa
la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care
au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
(4) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sunt
recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru
repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care
candidaţii au susţinut probele respective.
Art. 4.(1) Candidaţii care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt
ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu
național militar, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din
fișa de înscriere specifică.
(2) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare există candidați admiși
care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a
mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică.
(3) Calculul mediei finale de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se
face în conformitate cu prevederile pct. II al anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 20222023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în conformitate
cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută
în anexa nr. 4.
(3) Candidaţii care, pe parcursul învăţământului gimnazial, promovează examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi
echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.
(4) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în
regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de
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competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de
referinţă pentru limbi.
(5) Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la examenele
menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor
lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul
examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc şi se echivalează
rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior
nivelului A2, organizate de instituţiile prevăzute în lista menţionată, numai pentru limba modernă la
care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor
prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.
(7) Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la
etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza
diplomei emise de Ministerul Educaţiei, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în
regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut distincţia respectivă.
(8) Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ cu
predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim
bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba respectivă şi li se echivalează cu nota
10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare
a limbii moderne în regim bilingv. Această prevedere se aplică şi candidaţilor care au promovat cel
puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ din străinătate, având ca limbă de predare
limba modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.
(9) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (8), dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare
o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.
Art. 8. (1) În etapele procesului de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, care
presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţialele tatălui
şi prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).
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Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 5150/ 30.08.2021
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru
anul şcolar 2022-2023

I.

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor
învăţământului 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 x ABS + 0,8 x 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 absolvenţii clasei a VIII-a
Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal
vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, pentru anul şcolar 2022-2023

II.

1. Pentru profilul artistic, profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul
Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:
(3APT + MA) / 4 = MFA,
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform PunctuluiI);
MFA = media finală de admitere.
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA) / 2 = MFA
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
0,2 MA+0,8 NP = MFA
unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura
română și Matematică
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
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Repere din calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2022-2023
Anexa nr.1 la Ordinul ME nr. 5150/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal pentru anul şcolar 2022-2023
DATA LIMITĂ /
PERIOADA

EVENIMENTUL

A. Pregătirea admiterii
16 mai - 3 iunie
2022

8 iunie 2022

Şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.)
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia de
admitere judeţeană, a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu
situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea cestor informații în aplicația
informatică centralizată

1 iulie 2022
Completarea de către secretariatele școlilor a fişelor de înscriere
1 iulie 2022
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor clasei a VIII-a
B. Probele de aptitudini
16 - 17 mai 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini
18 - 20 mai 2022 Desfăşurarea probelor de aptitudini
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
23 mai 2022
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice
privind contestarea probelor)
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei
27 mai 2022
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în
aplicaţia informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor
8 iunie 2022
candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților
corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, 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 vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor
care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaţilor
care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, precum şi
candidaţilor care au fost admişi dar care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut,
li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ gimnazial, fişa de înscriere, pentru
completarea opţiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.
C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
11 - 13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care
doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
16 - 17 mai 2022 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la
examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în
limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de
23 mai 2022.
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DATA LIMITĂ /
PERIOADA

18 - 20 mai 2022

EVENIMENTUL

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
(dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
27 mai 2022
Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a listelor cu rezultatele finale la
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea
acestora în aplicaţia informatică centralizată
30 - 31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au
susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
3 iunie 2022
Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat
la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de
învăţământ de provenienţă
D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi
9 mai 2022
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru
fiecare filieră/ profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
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
04 - 05 iulie 2022
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!
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor
candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o
7 iulie 2022
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
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învăţământ
de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis
8 aprilie 2022
CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în
vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă.
23 mai 2022

9 mai 2022
27 mai 2022

Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații
elevi cu CES
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:
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DATA LIMITĂ /
PERIOADA

04-05 iulie 2022

7 iulie 2022

EVENIMENTUL

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

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
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către
4 - 11 iulie 2022
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

4 - 11 iulie 2022
4 - 11 iulie 2022

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 prima etapă de repartizare computerizată și
admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și
pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie
2022
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată)
a datelor din fișele de înscriere
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de
calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea
fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația
informatică centralizată.
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DATA LIMITĂ /
PERIOADA

14 iulie 2022

14 iulie 2022
15 - 20 iulie 2022

EVENIMENTUL

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile
de învățământul liceal de stat din județ
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în
urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
21, 22 şi 25
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană, a situaţiilor speciale apărute după
iulie 2022
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 20222023
Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale
26 iulie 2022
pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în
unitățile de învățământ de masă
Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă
27-28 iulie 2022
modernă sau maternă
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de
28-29 iulie 2022
limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
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
1-3august 2022
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.
Repartizarea candidaţilor din etapa a adoua, de către comisia de admitere judeţeană.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
4 - 5 august 2022
judeţeană, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicate unităţilor
de învăţământ până la data de 11 iulie 2022.
20 iulie 2022

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: Centrul
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, Calea Domnească, nr.
127, etajul I, Târgovişte (lângă Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița)
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DATA LIMITĂ /
PERIOADA

EVENIMENTUL

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 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile
2022
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar
2022-2023
21, 22 şi 25 iulie Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până
2022
la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, pe locurile de la învăţământul seral
şi cu frecvenţă redusă

4 iulie 2022
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
- ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI –
AN ȘCOLAR 2022-2023
 COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE
Str. Locotenent Pârvan Popescu, nr. 58; Tel.0771091329; Tel./ Fax: 0245210785
E-mail : secretariat@carabella.ro / colegiulcarabella.tgv@scolidb.ro
Website: www.carabella.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima medie
clase
locuri
2021
Teoretică
Real
matematică-informatică
3
78
9,01
ştiinţe ale naturii
1
26
8,81
Umanist
filologie
2
52
8,39
 COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE
Calea Domnească, nr. 235; Telefon/ fax: 0245210966
E-mail: secretariat.ienachita@gmail.com / colegiulienachita.tgv@scolidb.ro
Website: www.ienachita.com
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima
Cod
clase locuri
medie specializare
2021
Real
matematică- informatică
3
78
8,75
Teoretică

Umanist

ştiinţe ale naturii
filologie
filologie
(bilingv engleză)

2
1

52
26

1

26

științe sociale

1

26

8,46
7,98
8,15

Cod specializare

Observații

Probă de
verificare/echivalare
a cunoștințelor de
limba engleză

7,79

 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE
Str. George Cair nr. 3, Tel.:0372716596/ Tel./ Fax.: 0245218453
E-mail: cantacuzin@yahoo.com/colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro
Website: https://colegiul-cantacuzino.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima
Cod
Observații
clase locuri
medie
specializare
2021
matematică-informatică
1
26
8,47
Real
Probă de
ştiinţe ale naturii
8,02
Teoretică
verificare/
(bilingv engleză)
1
26
filologie
(bilingv engleză)

1

26

8,02

ştiinţe sociale

1

26

8,04

Vocaţională Pedagogic

învățători-educatoare

2

48

Pedagogic

educator-puericultor

1

24

Umanist

echivalare a
cunoștințelor de
limba engleză

Probe de
verificare a
aptitudinilor
Probe de
verificare a
aptitudinilor
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 COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE
Calea Domnească, Nr. 223, tel.: 0372 716 576, Tel./Fax: 0245217687
E-mail : colegiul_ec_tgv@yahoo.com / colegiuleconomic.tgv@scolidb.ro
Website: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com
Filieră
Profil
Domeniul de pregătire
Nr.
Nr.
clase
locuri
economic
5
120
Servicii
Tehnologică
comerţ
2
48
turism și alimentație
2
48

Ultima medie
2021
6,61
4,22

Cod
specializare

4,89

 LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE
B-dul Unirii, Nr. 28 ; Tel. 0372 716595, Tel./ Fax. 0245213941;
E-mail: ihr@ltihr.ro / liceulheliade.tgv@scolidb.ro
Website: www.ltihr.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima medie
clase locuri
2021
Real
matematică-informatică
5,63
1
26
Teoretică
ştiinţe ale naturii
3,03
2
52
Umanist
filologie
6,43
2
52
ştiinţe sociale
5,96
2
52

Cod
specializare

 LICEUL TEORETIC „PETRU CERCEL” TÂRGOVIŞTE
Str. Locotenent Pârvan Popescu, Nr. 94; tel. 0372 716561;
E-mail: liceulpetrucercel@yahoo.com /liceulpetru.tgv@scolidb.ro
Website: www.petrucercel.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
clase locuri
Real
matematică-informatică
2
52
Teoretică
ştiinţe ale naturii
1
26
Umanist
filologie
3
78

Cod
specializare

 LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Str. Pârvan Popescu nr. 60; Telefon/fax: 0245 211166;
E-mail: contact@balasadoamna.ro / liceulbalasa.tgv@scolidb.ro
Website: www.balasadoamna.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
clase
Muzică
muzică
1
Vocaţională
Arte vizuale

arhitectură, arte ambientale și
design
arte plastice, arte decorative

Ultima medie
2021
7,27
4,81
6,94

Nr. locuri

Observații

24

1

24

1

24

Probe de verificare a
aptitudinilor

16

 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIŞTE
B-dul Unirii, Nr. 28; Tel. 0245614505; 0737016646;
E-mail : sfioanguradeaur@yahoo.ro / seminarul.tgv@scolidb.ro
Website: seminarultgv.xhost.ro
Filieră
Profil
Specializare Nr.
Nr.
Ultima
Cod
Domeniul de pregătire clase
locuri
medie
specializare
2021
Vocaţională

Teologic

teologie

Teoretică

Umanist

filologie

1

24

2

52

Observații

Probe de
verificare a
aptitudinilor

5,32

 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE
Str. Gen. I.E. Florescu, Nr.18; Tel: 0372716575;
E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com / liceulauto.tgv@scolidb.ro
Website: www.ltta.ro
Filieră
Profil
Domeniul de pregătire
Nr.
Nr.
Ultima medie Cod specializare
clase
locuri
2021
Tehnologică Tehnic
mecanică
4,28
1
24
 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE
Str. Lt. Stancu Ioan, Nr.35; Tel.: 0372 716565/ Fax: 0245210241;
E-mail: liceulnicolaecioranescu@yahoo.com / liceulcioranescu.tgv@scolidb.ro
Website: www.liceulcioranescu.ro
Filieră
Profil
Domeniul de pregătire
Nr.
Nr.
Ultima
clase locuri
medie
2021
mecanică
1
24
Tehnologică Tehnic
electronica și
1
24
automatizări
 LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE
Str. Mihai Eminescu, Nr. 26; Tel.: 0372716562/ Fax: 0245212687;
E-mail : spiru_haret_tgv@yahoo.com / liceulspiru.tgv@scolidb.ro
Website: spiruharettargoviste.weebly.com
Filieră
Profil
Domeniul de
Nr.
Nr.
pregătire/Specializare
clase locuri
Tehnologică Servicii
Estetică și igiena corpului
1
24
omenesc

Vocațională

Sportiv

instructor sportiv (fotbal )

1

24

Cod specializare

Ultima medie Cod specializare
2021
Probe de
verificare a
aptitudinilor

17

 LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE
B-dul Regele Carol I, nr.70, Tel.: 0245 612959;
E -mail : lvm_tgv@yahoo.com / liceulvmircea.tgv@scolidb.ro ;
Website: lvm-tgv.ro
Filieră
Profil
Specializare Nr.
Nr.
Domeniul de pregătire clase
locuri
Teoretică

Real

Umanist
Tehnic
Tehnologică

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

matematică-informatică

1

26

4,71

ştiinţe ale naturii
filologie
ştiinţe sociale
mecanică

1
1
1

26
26
52
24

3,46
4,58
5,48
3,89

1

24

4,86

2

protecţia mediului
instructor sportiv (volei)

Vocaţională

Ultima
medie
2021

Sportiv

Cod
specializare

12

Probe de
verificare a
aptitudinilor

1

instructor sportiv
(baschet)

12

 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE
B-dul Unirii, Nr.20, Tel./Fax.: 0245220468;
E-mail: cbtgv@yahoo.com / liceulbrancoveanu.tgv@scolidb.ro
Website: brancoveanutgv.weebly.com
Filieră
Profil
Specializare/
Nr.
Nr. locuri
Ultima
Cod
Domeniul de
clase
medie
specializare
pregătire
2021
producţie media
1
24
4,50
Tehnologică Tehnic
Resurse
4,72
naturale şi protecţia
1
24
protecţia
mediului
mediului
Vocaţională

Sportiv

instructor sportiv
(handbal)

1

 LICEUL „AUREL RAINU” FIENI
Str. Republicii, Nr.28; Tel./Fax: 0245774253;
E-mail : rainua@yahoo.ro / liceul.fieni@scolidb.ro
Website: liceulfieni.ro
Filieră
Profil
SpecializareDomeniul de pregătire
Teoretică
Tehnologică
Tehnologică

Real
Umanist
Servicii
Tehnic

matematică-informatică
filologie
economic
electronică și automatizări

Observații

Observații

Probe de
verificare a
aptitudinilor
(12 fete și
12 băieți )

24

Nr.
clase

Nr.
locuri

1
1
1
1

26
26
24
24

Ultima
medie
2021
5,72
4,86
4,74
-

Cod specializare

18

 LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA BĂLEANU” BĂLENI
Comuna Băleni, Șoseaua Bucureşti -Târgovişte, Nr.231, Tel.: 0245265229/ Fax: 0345816490;
E-mail : liceuludreabaleanu@yahoo.com / liceul.baleni@scolidb.ro
Website: http://www.liceultehnologicudreabaleanu.ro/
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima
Cod specializare
clase
locuri medie 2021
Teoretică
Real
științe ale naturii
1
26
4,24

 COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI
Str. N. Titulescu, Nr. 24-26; Tel: 0245713351;
E-mail : colegiul_national_v_streinu@yahoo.com / colegiulvstreinu.gaesti@scolidb.ro
Website: www.cnvs.eu
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima
Cod specializare
clase
locuri medie 2021
Real
matematică-informatică
4
104
7,21
știinţe ale naturii
1
26
6,15
Teoretică
filologie
1
26
7,27
Umanist
ştiinţe sociale
1
26
7,09

 LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI
Str.13 decembrie nr. 206; Tel: 0245713319; Fax.: 0245713325;
E-mail: grupsicg@yahoo.com / liceulgolescu.gaesti@scolidb.ro
Website: ltiordachegolescu.ro
Filieră
Profil
Domeniul de pregătire
Nr.
Nr.
clase locuri
electronică-automatizări
1
24
Tehnologică Tehnic
producţie media
1
24
electric
1
24
mecanică
48
2
electromecanică
2
48

 LICEUL TEHNOLOGIC „DR. C. ANGELESCU” GĂEŞTI
Str. Argeşului, Nr. 2; Tel. 0245712410/ Fax: 0245713278
E-mail: agaesti@yahoo.com / liceulangelescu.gaesti@scolidb.ro
Website: www.licangelescugaesti.com
Filieră
Profil
Domeniul de pregătire
Nr.
clase
Tehnologică

Resurse naturale şi
protecţia mediului

industrie alimentară

1

Ultima medie
2021
5,35
5,46
4,30
3,56
3,07

Nr.
locuri

Ultima
medie
2021

Cod
specializare

Cod
specializare

24

19

 COLEGIUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE” MORENI
B-dul 22 Decembrie 1989, Nr.16; Tel.: 0245667075/ Fax.: 0245665453;
E-mail: liccaram2000@yahoo.com / colegiulcaragiale.moreni@scolidb.ro
Website: www.cncaragialemoreni.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
clase
locuri
Real
matematică-informatică
2
52
Teoretică
știinţe ale naturii
1
26
filologie
52
2
Umanist
ştiinţe sociale
1
26
 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
B-dul. 22 Decembrie 1989, Nr. 40; Tel. /Fax. 0245666188;
E-mail: gsipmoreni@yahoo.com / liceulpetrol.moreni@scolidb.ro
Website: http://gsip.xhost.ro
Filieră
Profil
Nr.
Nr.
Specializare clase locuri
Domeniul de
pregătire
mecanică
0,5
12
Tehnic
Tehnologică
electromecanică
1
24
Resurse
naturale şi
protecţia mediului
protecţia
0,5
12
mediului
instructor sportiv
( handbal fotbal
2
48
Vocaţională Sportiv
atletism)
 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET
Nucet, Str. Gării, Nr.6, Tel: 0371319965/ Fax: 0372875185
E-mail : gsa_nucet@yahoo.com / liceul.nucet@scolidb.ro
Website: www.liceulnucet.com
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
clase
locuri
Tehnologică

Vocaţională

Servicii

Sportiv

Turism și
alimentație
fotbal

1
1

Ultima medie
2021
2,51
5,41
6,88
6,34

Ultima
medie
2021
3,02

Cod
specializare

Cod
specializare

Observații

4,34
Probe de
verificare a
aptitudinilor

Ultima
medie
2021
-

Cod
specializare

Observații

24
24

 COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA
B-dul Trandafirilor, Nr. 9; Tel: 0245760489
E-mail: nicolaetitulescu2005@yahoo.com / colegiultitulescu.pucioasa@scolidb.ro
Website: cnnt-puc.net
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima medie
Filieră
clase
locuri
2021
Real
matematică-informatică
2
52
7,63
Umanist
filologie
2
52
Teoretică
6,74
științe sociale
1
26
-

Probe de
verificare a
aptitudinilor

Cod
specializare

20

 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA
Str. C. Olănescu, Nr. 19; Tel.: 0245760383;
E-mail : gsipucioasa@yahoo.com / liceultehnologic.pucioasa@scolidb.ro
Website: www.ltpucioasa.ro
Filieră
Profil
Domeniul de pregătire
Nr.
Nr.
clase
locuri
electronica-automatizări
1
24
Tehnologică Tehnic

Ultima medie
2021
-

Cod specializare

 LICEUL TEORETIC „ION GHICA” RĂCARI
Str. Ana Ipătescu, Nr. 56, Tel./ Fax: 0245658479;
E-mail: liceul_racari@yahoo.com / racari@scolidb.ro
Website: www.pjliceulracari.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
clase
Teoretică
Real
matematică-informatică
1
Umanist
filologie
2

Ultima medie
2021
5,96
6,71

Cod specializare

Cod specializare

Nr.
locuri
26

52

 LICEUL TEORETIC ”IANCU C. VISSARION” TITU
Str. I.C.Vissarion, Nr. 49, Tel./Fax: 0245651321;
E-mail : ic_vissarion@yahoo.com / liceulvissarion.titu@scolidb.ro
Website: https://sites.google.com/liceulvissarion.ro
Filieră

Profil

Specializare

Real

matematică-informatică

Umanist

științele naturii
filologie

Teoretică

Nr.
clase
4

Nr. locuri

104

Ultima medie
2021
6,28

1
1

26
26

6,86
7,18

 LICEUL TEHNOLOGIC „GOGA IONESCU” TITU
Titu, Str. Gării nr. 59; telefon 0245/651320;
E-mail: gogaionescu@gmail.com / liceulgoga.titu@scolidb.ro
Website: https://gogaionescu.wordpress.com/
Filieră
Profil
Nr.
Nr.
Specializare clase
locuri
Domeniul de pregătire
Tehnic
Tehnologică

Vocaţională

electronică-automatizări
mecanică

1
1

24
24

protecţia mediului

1

24

economic
turism și alimentaţie

1

Servicii

1

24
24

Sportiv

instructor sportiv (înot)

1

24

Resurse
naturale
şi protecţia
mediului

Ultima
medie
2021
2,74
2,99
4,76

Cod
specializare

Observații

5,55
5,15
Probe de
verificare a
aptitudinilor

21

 LICEUL TEHNOLOGIC “MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI
com. Tărtăşeşti, str. Independenţei, Nr.110, Tel.: 0756026000 / 0754827336 / 0761633617
E-mail : gruptartasesti2005@yahoo.com / liceul.tartasesti@scolidb.ro
Website: liceultehnologic-maringrigorenastase.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr.
Nr.
Ultima
clase locuri
medie 2021
Tehnologică Resurse naturale
protecţia mediului
1
24
şi protecţia mediului

Cod specializare

 LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” VIŞINA
com. Vișina, Strada Mihai Viteazul, Nr. 93, Tel./ Fax: 0245725217
E-mail: liceulvisina@yahoo.com / visina@scolidb.ro
Website: liceulteoreticvisina.ro
Filieră
Profil
Specializare
Nr. Nr. locuri
clase
Teoretică
Real
matematică-informatică
1
26
Umanist filologie
1
26

Ultima medie
2021
4,53
-

Cod specializare

 LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI
Str. Principală, Nr. 154, Tel./Fax: 0245679316;
E-mail : contact@ltvoinesti.ro / voinesti@scolidb.ro ;
Website:www.ltvoinesti.ro
Filieră
Profil
SpecializareNr.
Domeniul de pregătire clase
Teoretică
Umanist științe sociale
1
Tehnologică Servicii comerț
1

Ultima medie
2021
4,36
-

Cod specializare

Nr. locuri
26
24

22

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A
- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – FRECVENȚĂ REDUSĂ AN ȘCOLAR 2022-2023
 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE
Str. Lt. Stancu Ioan, Nr.35; Tel.: 0372 716565/ Fax: 0245210241;
E-mail: liceulnicolaecioranescu@yahoo.com / liceulcioranescu.tgv@scolidb.ro
Website: www.liceulcioranescu.ro

filiera teoretică
 profil uman - ştiinţe sociale - 1 clasă / 28 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE
B-dul Unirii, Nr.20, Tel./Fax.: 0245220468;
E-mail: cbtgv@yahoo.com / liceulbrancoveanu.tgv@scolidb.ro;
Website: brancoveanutgv.weebly.com

filiera teoretică
profil uman - ştiinţe sociale - 1 clasă / 28 locuri
PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A
- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – SERAL –

 LICEUL TEHNOLOGIC „DR. C. ANGELESCU” GĂEŞTI
Str. Argeşului, Nr. 2; Tel. 0245712410/ Fax: 0245713278
E-mail: agaesti@yahoo.com / liceulangelescu.gaesti@scolidb.ro
Website: www.licangelescugaesti.com

filiera tehnologică
 profil servicii
Domeniul de pregătire: comerț - 1 clasă / 28 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
B-dul. 22 Decembrie 1989, Nr. 40; Tel. /Fax. 0245666188;
E-mail: gsipmoreni@yahoo.com / liceulpetrol.moreni@scolidb.ro ;
Website: http://gsip.xhost.ro

filiera tehnologică
 profil tehnic
Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă / 28 locuri

23

LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAȚILOR ROMI
-

UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

COLEGIUL NAȚIONAL
”CONSTANTIN
CARABELLA”
TÂRGOVIȘTE
COLEGIUL NAȚIONAL
”IENĂCHIȚĂ
VĂCĂRESCU”
TÂRGOVIȘTE

Filieră

TEORETICĂ

Profil

REAL
UMANIST
REAL

TEORETICĂ

UMANIST
TEORETICĂ

COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC
”CONSTANTIN
CANTACUZINO”
TÂRGOVIȘTE

(ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL) AN ŞCOLAR 2022-2023

REAL
UMANIST

VOCAȚIONALĂ
VOCAȚIONAL

COLEGIUL ECONOMIC
“ION GHICA”
TÂRGOVIȘTE

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

REAL
LICEUL TEORETIC„ION
HELIADE RĂDULESCU”
TÂRGOVIŞTE

TEORETICĂ

LICEUL TEORETIC
“PETRU CERCEL”
TÂRGOVIȘTE

TEORETICĂ

LICEUL DE ARTE
„BĂLAŞA DOAMNA”
TÂRGOVIŞTE

VOCAŢIONALĂ

UMANIST

REAL
UMANIST
MUZICĂ
ARTE
VIZUALE

Specializare /
Domeniul de
pregătire

matematicăinformatică
științe ale naturii
filologie
matematică informatică
științe ale naturii
filologie
științe sociale
matematicăinformatică
Științe ale naturii
– bilingv engleză
științe sociale
Educatorpuericultor
Învățătoreducatoare
economic
comerţ
turism și
alimentație
matematicăinformatică
ştiinţe ale naturii
filologie
ştiinţe sociale
matematicăinformatică
ştiinţe ale naturii
filologie
muzică
arte plastice, arte
decorative
Arhitectură, arte
ambientale și
design

Nr. locuri
REZERVATE
pentru
ELEVII
ROMI

Nr.
clase

Nr.
locuri

3

78

3

1
2

26
52

1
2

3

78

3

2
1
1

52
26
26

2
1
1

1

26

1

1

26

2

1

26

1

1

24

2

2

48

4

5
2

120
48

5
2

2

48

2

1

26

2
2
2

52
52
52

2

52

1
3
1

26
78
24

1
3
1

1
1

24
24

1
1

1
2
2
2
2

24

SEMINARUL TEOLOGIC
ORTODOX „SF. IOAN
GURĂ DE AUR”
TÂRGOVIŞTE
LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO
TÂRGOVIŞTE
LICEUL TEHNOLOGIC
„NICOLAE CIORĂNESCU”
TÂRGOVIŞTE
LICEUL TEHNOLOGIC
„SPIRU HARET”
TÂRGOVIŞTE

LICEUL „VOIEVODUL
MIRCEA” TÂRGOVIŞTE

TEORETICĂ

TEHNOLOGICĂ

TEHNOLOGICĂ

TEHNOLOGICĂ
VOCAȚIONALĂ

UMANIST

TEHNIC
TEHNIC

SERVICII
SPORTIV
REAL

TEORETICĂ

UMANIST
TEHNIC
TEHNOLOGICĂ

VOCAȚIONALĂ

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
SPORTIV

TEHNIC
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”TÂRGO
VIŞTE

TEHNOLOGICĂ
VOCAȚIONALĂ

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
SPORTIV

REAL
LICEUL „AUREL RAINU”
FIENI

TEORETICĂ

TEHNOLOGICĂ

UMANIST
SERVICII
TEHNIC

LICEUL TEHNOLOGIC
„UDREA BĂLEANU”
BĂLENI

TEORETICĂ

REAL

COLEGIUL NAŢIONAL
„VLADIMIR STREINU”
GĂEŞTI

TEORETICĂ

REAL

LICEUL TEHNOLOGIC
“IORDACHE GOLESCU”
GĂEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC
„DR. C. ANGELESCU”
GĂEŞTI

UMANIST

TEHNOLOGICĂ

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

filologie

2
2

52

mecanică

1

24

1

mecanică
electronica și
automatizări
Estetică și igiena
corpului omenesc
Sportiv
matematicăinformatică
ştiinţe ale naturii
filologie
ştiinţe sociale
mecanică
protecţia
mediului

1

24

1

1

24

1

24

1

24

1

26

1
1
2
1

26
26
52
24

1
1
2
1

1

24

1

Sportiv
producţie media

1
1

24
24

2
1

protecţia
mediului

1

24

1

Sportiv
matematicăinformatică
filologie
economic
electronica și
automatizări
științe ale naturii

1
1

24
26

1
1

1
1
1

26
24
24

1
1
1

1

26

1

matematicăinformatică
ştiinţele naturii
filologie
ştiinţe sociale
electronicăautomatizări
electric
producţie media
mecanică
electromecanică

4

104

4

1
1
1

26
26
26

1
1
1

1

24

1

1
1
2
2

24
24
48
48

1
1
3
3

1

24

industrie
alimentară

1
1
1
1

1

25

LICEUL TEHNOLOGIC
PETROL MORENI
COLEGIUL NAȚIONAL
„I. L. CARAGIALE”
MORENI
LICEUL TEHNOLOGIC
NUCET

TEHNOLOGICĂ
VOCAȚIONALĂ

Electromecanică
Sportiv
matematică informatică
științe ale naturii
filologie
științe sociale
Turism și
alimentație
Sportiv
matematicăinformatică
filologie
științe sociale
electronicaautomatizări
matematică
informatică

1
2

24
48

1
2

2

52

3

1
2
1

26
52
26

1
2
1

1
1
2

24
24
52

2
1

52
26

1

24

1

26

1

UMANIST

filologie

2

52

2

REAL

matematicăinformatică
științele naturii
filologie
electronicăautomatizări
mecanică

4

104

1
1

26
26

1
1

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1
1

24
24

1
1

1

24

1

1

26

1

1
1
1

26
24
26

1
1
1

REAL
TEORETICĂ
UMANIST
TEHNOLOGICĂ
VOCAȚIONALĂ

COLEGIUL NAŢIONAL
„NICOLAE TITULESCU”
PUCIOASA

TEHNIC
SPORTIV

SERVICII
SPORTIV
REAL

TEORETICĂ
UMANIST

LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA
LICEUL TEORETIC “ION
GHICA” RĂCARI
LICEUL TEORETIC
”IANCU C.
VISSARION” TITU

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC
REAL

TEORETICĂ

TEORETICĂ
UMANIST

LICEUL TEHNOLOGIC
“GOGA IONESCU”
TITU

TEHNIC

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

SERVICII

LICEUL TEHNOLOGIC
“MARIN GRIGORE
NĂSTASE”
TĂRTĂȘEȘTI
LICEUL TEORETIC
“MIHAI VITEAZUL”
VIȘINA
LICEUL TEHNOLOGIC
VOINEȘTI

VOCAȚIONALĂ

SPORTIV

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

TEORETICĂ
TEHNOLOGICĂ
TEORETICĂ

REAL
Umanist
SERVICII
UMANIST

protecția
mediului
turism și
alimentație
economic
Sportiv
protecţia
mediului
matematică
informatică
filologie
comerț
științe sociale

1
1
3
2
1
1

7

Notă: Accesul pe locurile distinct alocate elevilor romi din clasele de învățământ vocational (muzică, arte
vizuale, sportiv) și bilingv este condiționat de promovarea probelor de verificare a aptitudinilor.
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LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAȚILOR CU CES
-

UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

COLEGIUL NAȚIONAL
”CONSTANTIN CARABELLA”
TÂRGOVIȘTE

(ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL) AN ŞCOLAR 2022-2023

Filieră

TEORETICĂ

Profil

REAL
UMANIST

COLEGIUL NAȚIONAL
”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”
TÂRGOVIȘTE

REAL
TEORETICĂ

UMANIST
COLEGIUL NAȚIONAL
PEDAGOGIC ”CONSTANTIN
CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE
COLEGIUL ECONOMIC
“ION GHICA” TÂRGOVIȘTE

TEORETICĂ

REAL
UMANIST

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

REAL
LICEUL TEORETIC„ION
HELIADE RĂDULESCU”
TÂRGOVIŞTE

TEORETICĂ

UMANIST
LICEUL TEORETIC
“PETRU CERCEL”
TÂRGOVIȘTE

TEORETICĂ

REAL

VOCAŢIONALĂ

UMANIST
MUZICĂ
ARTE
VIZUALE

TEORETICĂ

UMANIST

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA
DOAMNA” TÂRGOVIŞTE

SEMINARUL TEOLOGIC
ORTODOX „SF. IOAN GURĂ
DE AUR” TÂRGOVIŞTE

Specializare /
Domeniul de
pregătire

matematicăinformatică
științe ale
naturii
filologie
matematică informatică
științe ale
naturii
filologie
științe sociale
matematicăinformatică

Nr. locuri
Nr.
Nr.
REZERVATE
clase locuri pentru
ELEVII cu
CES
3

78

3

1

26

1

2

52

2

3

78

3

2

52

2

1
1

26
26

1
1

1

26

1

științe sociale

1

26

1

economic
comerţ
turism și
alimentație
matematicăinformatică
ştiinţe ale
naturii
filologie
ştiinţe sociale
matematicăinformatică
ştiinţe ale
naturii
filologie
muzică
arte plastice,
arte decorative
Arhitectură,
arte ambientale
și design
filologie

5
2

120
48

5
2

2

48

2

1

26

2

52

2
2

52
52

2

52

1

26

3
1

78
24

3
1

1
1

24
24

1
1

2

52

1
2
2
2
2
1

2
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LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO
TÂRGOVIŞTE
LICEUL TEHNOLOGIC
„NICOLAE CIORĂNESCU”
TÂRGOVIŞTE
LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU
HARET” TÂRGOVIŞTE

LICEUL „VOIEVODUL
MIRCEA” TÂRGOVIŞTE

TEHNOLOGICĂ

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

TEHNIC

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

VOCAȚIONALĂ

SPORTIV
REAL

TEORETICĂ

UMANIST
TEHNIC
TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

TEHNIC
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”TÂRGOVIŞTE

TEHNOLOGICĂ

VOCAȚIONALĂ

RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
SPORTIV

REAL
LICEUL „AUREL RAINU” FIENI

LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA
BĂLEANU” BĂLENI
COLEGIUL NAŢIONAL
„VLADIMIR STREINU” GĂEŞTI

TEORETICĂ

TEHNOLOGICĂ

UMANIST
SERVICII
TEHNIC

TEORETICĂ

REAL

TEORETICĂ

REAL
UMANIST

LICEUL TEHNOLOGIC
“IORDACHE GOLESCU”
GĂEȘTI

mecanică

1

24

mecanică
electronica și
automatizări
Estetică și igiena
corpului
omenesc
Sportiv
matematicăinformatică
ştiinţe ale
naturii
filologie
ştiinţe sociale
mecanică
protecţia
mediului

1

24

1

24

1

24

1

1

24

1

26

1
1

1

26

1
2
1

26
52
24

1

24

producţie media

1

24

1

protecţia
mediului

1

24

1

Sportiv
matematicăinformatică
filologie
economic
electronica și
automatizări
științe ale
naturii
matematicăinformatică
ştiinţele naturii
filologie
ştiinţe sociale
electronicăautomatizări
electric
producţie media
mecanică
electromecanică

1
1

24
26

1
1

1
1
1

26
24
24

1
1
1

1

26

1

4

104

4

1
1
1

26
26
26

1
1
1

1

24

1

1
1
2
2

24
24
48
48

1
1
1
1

1
1
1

1
1
2
1
1

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

industrie
alimentară

1

24

1

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

Electromecanică 1

24

1

LICEUL TEHNOLOGIC „DR.
C. ANGELESCU” GĂEŞTI
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LICEUL TEHNOLOGIC
PETROL MORENI
COLEGIUL NAȚIONAL
„I. L. CARAGIALE” MORENI

VOCAȚIONALĂ

SPORTIV

REAL
TEORETICĂ
UMANIST

LICEUL TEHNOLOGIC
NUCET

TEHNOLOGICĂ
VOCAȚIONALĂ

COLEGIUL NAŢIONAL
„NICOLAE TITULESCU”
PUCIOASA

SERVICII
SPORTIV
REAL

TEORETICĂ
UMANIST

LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA
LICEUL TEORETIC “ION
GHICA” RĂCARI

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC
REAL

TEORETICĂ

LICEUL TEORETIC ”IANCU
C. VISSARION” TITU

2

2

52

1

1

26

1

2
1

52
26

2
1

1
1
2

24
24
52

2
1

52
26

1

24

1

26

1
2

1
1
1
2
1
1

2

52

REAL

matematicăinformatică
științele naturii
filologie
electronicăautomatizări
mecanică

4

104

1
1

26
26

1
1

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1
1

24
24

1
1

1

24

1

TEHNIC
RESURSE
NATURALE
ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

SERVICII

LICEUL TEHNOLOGIC
“MARIN GRIGORE
NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI

48

filologie

UMANIST

TEHNOLOGICĂ

matematică informatică
științe ale
naturii
filologie
științe sociale
Turism și
alimentație
Sportiv
matematicăinformatică
filologie
științe sociale
electronicaautomatizări
matematică
informatică

2

UMANIST

TEORETICĂ

LICEUL TEHNOLOGIC
“GOGA IONESCU” TITU

Sportiv

VOCAȚIONALĂ

SPORTIV

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE
ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

protecția
mediului
turism și
alimentație
economic
Sportiv
protecţia
mediului

1

matematică
1
26
1
informatică
TEORETICĂ
Umanist
filologie
1
26
1
TEHNOLOGICĂ SERVICII
comerț
1
24
1
LICEUL TEHNOLOGIC
VOINEȘTI
TEORETICĂ
UMANIST științe sociale
1
26
1
Notă: Accesul pe locurile distinct alocate elevilor cu CES din clasele de învățământ vocational (muzică, arte
vizuale, sportiv) și bilingv este condiționat de promovarea probelor de verificare a aptitudinilor.
LICEUL TEORETIC “MIHAI
VITEAZUL” VIȘINA

REAL
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CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE LA LICEU – ADMITERE COMPUTERIZATĂ
AN ŞCOLAR 2022-2023

Număr centru
de admitere

Centru de înscriere la
admitere

Unități școlare arondate
LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI
LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN RUSU” MĂRCEȘTI
DOBRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAREȘAL CONSTANTIN
PREZAN” BUTIMANU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU”
DOBRA

1

LICEUL
TEHNOLOGIC
”UDREA
BĂLEANU”
BĂLENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTUNU CORNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNARI NICULEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJASCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÂRZA CREVEDIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRASINU CORNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEBOAIA FINTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂBENI BUCȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU”
GĂEȘTI
LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTI

2

COLEGIUL
NAȚIONAL
”VLADIMIR
STREINU” GĂEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU”
GĂEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEȘTI CRÂNGURILE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CROITORI ULIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FIERBINȚI ȘELARU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGHEȘTI PETREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUGURENI ULIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU

30

Număr centru
de admitere

Centru de înscriere la
admitere

Unități școlare arondate
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE
CRÂNGURILE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POROINICA MĂTĂSARU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE
COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE”
MORENI
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS

3

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR.4
MORENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGINENII DE SUS
DĂRMĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIRDOVENI I. L.
CARAGIALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU”
PUCIOASA

4

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
”MIHAI
VITEAZUL”
PUCIOASA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU”
GLODENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN
SECĂREANU” RUNCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU”
BEZDEAD
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU”
MOROENI
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Număr centru
de admitere

Centru de înscriere la
admitere

Unități școlare arondate
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA
BĂI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL”
PUCIOASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLOD MOROENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI
CANTACUZINO” PUCIOASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU”
CONȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU
ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLTENI CONȚEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂLDANA TĂRTĂȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLACU RĂCARI

5

LICEUL TEORETIC ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELU
"ION GHICA"
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGANI RĂCARI
RĂCARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUNGULEȚU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SERDANU LUNGULEȚU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICEANCA CIOCĂNEȘTI

6

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ”I.
ALEXANDRU
BRĂTESCU
VOINEȘTI”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE
ALEXANDRESCU” TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU
VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE
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Număr centru
de admitere

Centru de înscriere la
admitere
TÂRGOVIȘTE

Unități școlare arondate
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU”
VĂCĂREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA GHEORGHIU”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADÂNCA GURA OCNIȚEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUNGETU VĂCĂREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTOIU DE JOS HULUBEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHEIU DE JOS LUDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUȚA SEACĂ RACIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VOIEVOZILOR
RĂZVAD
COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”
TÂRGOVIȘTE
LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA”
TÂRGOVIȘTE
LICEUL TEHNOLOGIC NUCET

7

COLEGIUL
NAȚIONAL
”IENĂCHIȚĂ
VĂCĂRESCU”
TÂRGOVIȘTE

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ
DE AUR” TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU”
ȘOTÂNGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ”
TÂRGOVIȘTE
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Număr centru
de admitere

Centru de înscriere la
admitere

Unități școlare arondate
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TEIUL DOAMNEI” TEIȘ
ȘOTÂNGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI DRAGOMIREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ȘOTÂNGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCACIOV
DRAGOMIREȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI DRAGOMIREȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN
CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN
CARABELLA” TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONSTANTINESCU”
VIIȘOARA ULMI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI
DÂMBOVIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU”
CÂNDEȘTI-VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL”
TÂRGOVIȘTE

8

COLEGIUL
NAȚIONAL
”CONSTANTIN
CARABELLA”
TÂRGOVIȘTE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU”
TÂRGOVIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRBULEȚU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPRIORU TĂTĂRANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGODANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂEȘTI PĂMÂNTENI
MĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE
BOBOCI DRAGODANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS
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Număr centru
de admitere

Centru de înscriere la
admitere

Unități școlare arondate
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI VOINEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI
LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU” TITU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” BRANIȘTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CROVU ODOBEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARA

9

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
”PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU”
TITU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ SĂLCIOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UNGURENI CORBII
MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI CORBII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PITARU POTLOGI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERIEȚENI GURA ȘUȚII
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PARTEA a II-a
Repere privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
DE STAT
pentru anul şcolar 2022-2023,
conform OME nr. 5142 din 30 august 2021, cu modificările și completările ulterioare

Art. 2. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul
școlar 2022-2023 se desfășoară în conformitate cu 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. Metodologia
menționată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului
admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023.
Art. 4. Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3 pentru anul şcolar 2022-2023 se desfăşoară în conformitate cu
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările
ulterioare Metodologia menționată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu
respectarea precizărilor prezentului ordin și a Calendarului admiterii în învățământul dual
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul
școlar 2022-2023.
Art. 6. (1) Pentru admiterea în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru
anul şcolar 2022-2023, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)
proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, precum şi pentru elevii rromi,
locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat
respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea
prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi.
(2) Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de
orientare şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse
şi asistenţă educaţională se depun de către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile
speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă
pentru candidaţii cu CES la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, în termenul
precizat în calendar.
(3) Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES şi pentru candidaţii rromi la
calificările la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul
dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
(4) Locuri distincte la calificări din învăţământul dual în unităţile de învăţământ de masă
destinate candidaţilor cu CES şi candidaţilor de etnie rromă se pot aloca numai cu acordul scris
al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ.
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Repere din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru
anul şcolar 2022 – 2023
(conform Anexei nr. 1 la OME nr. 5142 din 30 august 2021, cu modificările și completările
ulterioare, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional
de stat şi în învăţământul dual de stat
pentru anul şcolar 2022-2023)

Data limită/
Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii
Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, concretizată în
domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la
sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte,
informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare
9-13 mai 2022 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile privind
admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
pentru anul şcolar 2022-2023
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului şedinţelor de
informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în
învăţământul dual, a metodologiei şi a calendarului admiterii, a modului de completare a
opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat, precum
şi a unei adrese de e-mail şi a unui număr de telefon dedicate admiterii
9 mai 2022

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea
de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat
1 martie-13 mai Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2021-2022, şcolarizează elevi în clasa a VIII2022
a, învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii
de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru
carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea
oportunităţilor oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează
cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională
(CJRAE)/ Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ,
CJRAE, inspectoratelor şcolare etc.).
16 mai-3 iunie Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu elevii de
2022
clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a
procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul
profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din
fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat
În judeţele în care există plan de şcolarizare pentru învăţământul dual se prezintă, în mod
obligatoriu, şi aspectele specifice privind învăţământul dual. Acţiunile menţionate se pot
organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.).
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16-27 mai 2022 Organizeazarea târgului ofertelor educaţionale de Inspectoratul şcolar judeţean (ISJ).
Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care
au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau dual vor implica şi operatori
economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei
educaţionale la nivel regional. Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice
de comunicare (e-mail, videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale
unităţilor de învăţământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).
8 iunie 2022 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată
sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor
naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare comune pentru
înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
11-13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe
la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere precum modelul aprobat ca anexă la
fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere pentru
participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă").
16-17 mai 2022 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu
program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 23 mai 2022.
18-20 mai 2022 Desfăşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
(dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin
completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
30-31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de învăţământ gimnazial de provenienţă
8 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format
electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin
introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
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ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI
9 mai 2022

27 mai 2022

27 mai 2022

4-5 iulie 2022

6 iulie 2022
7 iulie 2022

Pregătirea admiterii
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi
NOTĂ:
Locurile speciale pentru candidaţii rromi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de
şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii rromi la clasele/unităţile de învăţământ profesional
la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la
care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă
NOTĂ:
Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi online. În această
situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine
candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru
autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor care o emite, potrivit
statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenenţă la etnia rromă.
Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de
apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii
elevilor pe locurile speciale pentru rromi
NOTĂ:
Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai fi
luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învăţământul profesional şi dual de stat
pentru anul şcolar 2022-2023.
Admiterea pe locurile speciale pentru rromi
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat pe locurile
speciale pentru rromi de către candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis
electronic
NOTĂ:
Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită
poate conduce la o repartizare nedorită!
Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor
candidaţilor
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite
de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul
inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de
învăţământ până la data de 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidaţii rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi
în învăţământul profesional şi dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu
completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă
suplimentară de admitere. Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea
participării la etapele ulterioare de admitere.

39

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAŢILOR CU
CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES) ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
Pregătirea admiterii
8 aprilie 2022 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de învăţământ de
provenienţă a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care
atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe
locurile distincte alocate în unităţi de învăţământ de masă
9 mai 2022
Afişarea locurilor distincte alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii elevi cu
CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de
pregătire/calificare)
NOTĂ:
Locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de
şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru
candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează
preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care, conform procedurii
de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
27 mai 2022 Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, privind
admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES
NOTĂ:
Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri
distincte alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în calitate de
invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de masă,
specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi. După fiecare
şedinţă se va întocmi proces- verbal de informare/instruire.
Admiterea pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
4-5 iulie 2022 Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat pe locuri
distincte alocate pentru elevii cu CES în unităţi de învăţământ de masă de către candidaţii şi de
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin
formular transmis electronic
NOTĂ:
Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită
poate conduce la o repartizare nedorită!
4-5 iulie 2022 Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate pentru
candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
7 iulie 2022 Repartizarea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în învăţământul de
masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în ordinea descrescătoare a
mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri
stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul
inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ
până la data de 3 iunie 2022. Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES care candidează pe
locurile special destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările
ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de
admitere.
Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au
fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi vor
ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual pentru participarea la etapele
ulterioare de admitere.
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Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în
învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
4-6 iulie 2022 Înscrierea
şi
repartizarea
candidaţilor
pentru
învăţământul
special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate
să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de
opţiunile exprimate de aceştia.
NOTĂ:
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu
cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat
4-8 iulie 2022 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi
dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile
generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin
tipărirea
acestora
din
aplicaţia
informatică
centralizată.
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul
profesional
şi
dual
de
stat,
pentru
candidaţii
care
solicită
aceasta
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de
înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a
VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
4-8 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru
calificările profesionale din oferta şcolii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi - nerepartizaţi pe locurile
speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate
acestora sau care au renunţat, în scris, la locul ocupat.
8 iulie 2022 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei
candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar numărul
candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile,
se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv
a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară
de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care
numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte
calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat
în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
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11-12 iulie 2022
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
sesiune de
preselecţie
11-12 iulie 2022
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
sesiune de
preselecţie

Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia,
conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a organizat
sesiunea de preselecţie
Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea
privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de
învăţământ şi calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie în învăţământul profesional
sau probe eliminatorii în învăţământ dual până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în
învăţământul profesional, respectiv în învăţământul dual.
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor
disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că
urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii detaliate privind organizarea acesteia
(data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii
organizatorice). Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în
învăţământul profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de
înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care
organizează învăţământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de
preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul învăţământului dual).
Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul
profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie
NOTĂ:
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica
fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au
marcat în fişa de înscriere. În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la
preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi
promovat proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.

11-13 iulie 2022
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
sesiune de
preselecţie
11-13 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează în înv.
profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv
eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute
mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în sesiunea de preselecţie. De asemenea,
se pot înscrie şi candidaţi care au fost respinşi la probe eliminatorii organizate în învăţământul
dual.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat
preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea
casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care
optează.
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Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor,
alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de
învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite situaţie în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba
suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul
de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
14 iulie 2022 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
NOTĂ:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ pentru care
numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condiţiile mai sus
menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea probei suplimentare
de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de
candidaţi depăşeşte numărul de locuri.
14 iulie 2022 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au
organizat proba
15 iulie 2022 Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către
unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul
profesional
15 iulie 2022 Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a listei
candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi,
respectiv
ridicarea
fişelor
de
înscriere
de
către
candidaţii
respinşi
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei
etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt
înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării
în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri
pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaţilor, prin comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în limita locurilor disponibile la alte clase sau
unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
18-21 iulie 2022 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de către candidaţii declaraţi
respinşi Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul
dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual
sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
18-21 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea
rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul
de depunere a dosarelor de înscriere.
21 iulie 2022 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
profesional la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere a situaţiei locurilor rămase
libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă
de admitere
13 iulie 2022
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22 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu
va repartiza candidaţi la calificările la care s-a organizat preselecţie.
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de
înscriere
în
etapa
I
de
admitere
şi
rezolvarea
cazurilor
speciale
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia vor fi consideraţi
înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile
de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul
profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual din judeţ/municipiul
Bucureşti
Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a
II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
26-28 iulie 2022 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământul
profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I
de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere.
26-28 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu
au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau
învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru
calificările profesionale din oferta şcolii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi, cât şi candidaţii cu CES
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
28 iulie 2022 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei
candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările profesionale la care se organizează probe de
preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaţilor
înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depăşirii
numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile, se vor afişa împreună cu
lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de
desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară,
în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor libere la care se
organizează sesiune de preselecţie, însoţită de menţiunea că în cazul candidaţilor respinşi la
proba de preselecţie în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opţiuni, inclusiv
pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu organizează preselecţie, aceştia
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vor fi repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile
libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.
29 iulie 2022 Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia,
Pentru candidaţii conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
sesiune de
preselecţie
29 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ care a organizat
Pentru candidaţii sesiunea de preselecţie
care optează Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea
pentru unităţile privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile libere după finalizarea
de învăţământ şi etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
calificările la Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional
care se
eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul
organizează profesional şi dual în vederea participării la etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere.
sesiune de
Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere
preselecţie
judeţeană/a municipiului Bucureşti
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele
de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat
în fişa de înscriere. În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare
decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită
de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii detaliate privind
organizarea acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor,
alte detalii organizatorice). Rezultatele obţinute la probele de preselecţie nu pot fi contestate.
august 2022 Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ la care numărul de
candidaţi depăşeşte numărul de locuri
1 august 2022 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au
organizat proba
2 august 2022 Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestaţiilor la proba
suplimentară de admitere
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către
unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul
profesional Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat
de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de
preselecţie/admitere
3 august 2022 Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a listei
candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi,
respectiv
ridicarea
fişelor
de
înscriere
de
către
candidaţii
respinşi
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a
II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt
înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării
numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, prin comisia de
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admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin
redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
4-5 şi 8 august Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
2022
admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea
rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul
de depunere a dosarelor de înscriere.

ETAPA A III-A DE REPARTIZĂRI ŞI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ŞI
REZOLVAREA CAZURILOR SPECIALE de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti
Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu locurile
libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a
cazurilor speciale
Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe
locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
9-10 august
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
2022 (conform Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care
graficului afişat nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare de admitere, atât la învăţământul
de comisia de liceal, cât şi la cel profesional şi dual, sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate
admitere
prin depunerea dosarelor de înscriere
judeţeană/a
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor de la
municipiului nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit
Bucureşti)
în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi
calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi
la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu,
precum şi părinţii/tutorii legali ai acestora.
NOTĂ:
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform
propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în
învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe eliminatorii sau probe de
admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile vor fi
posibile doar cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu
operatorii economici.
10 august 2022 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu
locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere,
rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti
9-10 august
2022
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Repere din calendarul admiterii în învăţământul dual
pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificărilor,
pentru anul şcolar 2022 – 2023
(conform Anexei nr. 2 la OME nr. 5142 din 30 august 2021, cu modificările și completările
ulterioare, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul dual de stat
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul
şcolar 2022-2023)
DATA
LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii
Afişarea ofertei educaţionale aprobate pentru învăţământul dual, concretizată în domenii de
pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor
de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la
sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean,
cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al
învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor
privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde în secţiuni distincte informaţii
despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
pentru
anul
şcolar
2022-2023
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare
9-13 mai 2022 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile privind
admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru
anul
şcolar
2022-2023
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului şedinţelor de
informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în
învăţământul dual, a metodologiei şi a calendarului admiterii, a modului de completare a opţiunilor
din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat, precum şi a unei
adrese de e-mail şi a unui număr de telefon dedicate admiterii
9 mai 2022

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea
de continuare a studiilor în învăţământul dual
1 martie-13 mai Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2021-2022, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a
2022
învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de
clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru
carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional, cu evidenţierea oportunităţilor
oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul
consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea
înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual.
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-mail,
videoconferinţă online, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ,
CJRAE, inspectoratelor şcolare etc.).
16 mai-3 iunie Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial cu elevii de clasa
2022
a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a
procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare în învăţământul profesional de stat, inclusiv
în învăţământul dual, a modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă,
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în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual. Acţiunile menţionate se pot
organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă online etc.).
16-27 mai 2022 Organizeazarea târgului ofertelor educaţionale de Inspectoratul şcolar judeţean (ISJ).
Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care
au ofertă educaţională pentru învăţământul dual şi/sau pentru învăţământul profesional de stat vor
implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune
dedicată ofertei educaţionale la nivel regional. Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin
mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferinţă online, materiale postate pe paginile
de internet ale unităţilor de învăţământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).
8 iunie 2022 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată
sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
9 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia
naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor
clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în
aplicaţia informatică centralizată
Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor
naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare comune pentru
înscrierea în învăţământul liceal, profesional şi dual)
11-13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fişa de
înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere pentru
participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă").
16-17 mai 2022 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu
program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 23 mai 2022.
18-20 mai 2022 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
(dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele
finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea
acestora în aplicaţia informatică centralizată
30-31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
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Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format
electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin
introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI
Pregătirea admiterii
9 mai 2022
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi
NOTĂ:
Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii rromi se stabilesc de comisiile de
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatorii economici şi se alocă numai
după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat
prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare.
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii rromi la clasele/unităţile de învăţământ profesional
la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care,
conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
27 mai 2022 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă
NOTĂ:
Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi online. În această
situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine
candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru
autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor care o emite, potrivit
statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenenţă la etnia rromă.
27 mai 2022 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise de
apartenenţă la etnia rromă la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii elevilor
pe locurile speciale pentru rromi
NOTĂ:
Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată
în considerare pentru nicio etapă de admitere în învăţământul profesional şi dual de stat pentru
anul şcolar 2022-2023.
Admiterea pe locurile speciale pentru rromi
4-5 iulie 2022 Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat pe locurile
speciale pentru rromi de către candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis
electronic
NOTĂ:
Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită poate
conduce la o repartizare nedorită.
6 iulie 2022 Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
8 iunie 2022
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Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de
către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului
şcolar judeţean şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022
Mediile de admitere pentru candidaţii rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în
învăţământul profesional şi dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din
Metodologia- cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Pot fi repartizaţi candidaţi rromi la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de
admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului scris din partea operatorului
economic implicat în formaţiunea de învăţământ dual respectivă de alocare a locurilor
suplimentare pentru rromi peste numărul de locuri solicitate iniţial de operatorul economic
respectiv pentru şcolarizarea în învăţământul dual
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare
de admitere.
ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE DISTINCTE ALOCATE CANDIDAŢILOR CU
CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES) ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
Pregătirea admiterii
8 aprilie 2022 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de învăţământ de
provenienţă a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care
atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe
locurile distincte alocate în unităţi de învăţământ de masă
9 mai 2022
Afişarea locurilor distincte alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii elevi cu
CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de
pregătire/calificare)
NOTĂ:
Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de comisiile de
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatorii economici şi se alocă numai
după acordul în scris al respectivilor operatori ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat
prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. Nu se
alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care
se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care, conform
procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de
numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
27 mai 2022 Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, privind
admiterea pe locurile distincte alocate pentru elevii cu CES
NOTĂ:
Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distincte
alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa în calitate de invitaţi
reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de masă,
specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi. După fiecare şedinţă
se va întocmi proces- verbal de informare/instruire.
Admiterea pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
4-5 iulie 2022 Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat pe locuri
distincte alocate pentru elevii cu CES în unităţi de învăţământ de masă de către candidaţii care
solicită acest lucru şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de
învăţământ sau prin formular transmis electronic
NOTĂ:
Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită
poate conduce la o repartizare nedorită.
7 iulie 2022
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Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate pentru
candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
7 iulie 2022 Repartizarea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în învăţământul de masă
şi comunicarea rezultatelor candidaţilor
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în ordinea descrescătoare a
mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri
stabilite de către comisia de admitere judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, publicată pe
site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de
învăţământ până la data 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES care candidează pe locurile special destinate
acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Pot fi repartizaţi candidaţi cu CES la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de
admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului scris din partea operatorului
economic implicat în formaţiunea de învăţământ dual respectivă de alocare a locurilor
suplimentare pentru candidaţi cu CES peste numărul de locuri acordate prin planul de şcolarizare
în învăţământul dual. Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES,
precum şi cei care au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost
repartizaţi vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual pentru participarea la
etapele ulterioare de admitere.
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în
învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
4-6 iulie 2022 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să
prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile
exprimate de aceştia.
NOTĂ:
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul dual special sunt similare cu cele
prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.
Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual
ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
4-8 iulie 2022 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fişa
de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale
absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la
evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată.
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul
profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de
înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a
VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
4-5 iulie 2022
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Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul
dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă informaţiile şi
îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările
profesionale din oferta şcolii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi - nerepartizaţi pe locurile speciale
destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
8 iulie 2022 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a listei
candidaţilor înscrişi în învăţământul dual
În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât
numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări
detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data,
locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se
va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în
care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul
de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională
11-12 iulie 2022 Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora,
Pentru candidaţii conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe
care optează eliminatorii
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
probe
eliminatorii
11-12 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a
Pentru candidaţii organizat probe eliminatorii
care optează Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează la
pentru unităţile sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi,
de învăţământ şi în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la
calificările la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ
care se
şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin
organizează calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.
probe
În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare decât
eliminatorii
numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere
indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se afişează şi precizări
detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare
de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dual eliberează,
la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul
profesional şi dual de stat în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează
învăţământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie,
respectiv probe eliminatorii în cazul învăţământului dual. Rezultatele obţinute la probele
eliminatorii nu pot fi contestate.
4-8 iulie 2022
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Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere la învăţământul
profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat probele
NOTĂ:
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor
ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care
le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că, în cazul în care numărul
candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/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 fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la probele eliminatorii, pe
locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat probele
respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste probe.
11-13 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care şcolarizează
în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în
învăţământul dual sau, respectiv, de preselecţie în învăţământul profesional, pe baza fişei de
înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi care
nu
s-au
înscris
în
perioadele
de
înscriere
prevăzute
mai
sus.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe
eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea
casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale din învăţământul
dual pentru care optează.
13 iulie 2022 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul
dual,
a
listei
candidaţilor
înscrişi
la
învăţământul
dual
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor,
alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unităţile de învăţământ
unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum şi în
cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi
pe numărul de locuri disponibile - situaţie în care se va preciza dacă se organizează probe de
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi
depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu sau organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru
aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul
de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare
profesională
14 iulie 2022 Desfăşurarea probelor de admitere
NOTĂ:
Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru calificările
profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor
disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul
de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile în condiţiile mai sus menţionate referitoare
la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările
sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri.
14 iulie 2022 Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual de către unităţile de învăţământ
care au organizat aceste probe
15 iulie 2022 Depunerea contestaţiilor la probele de admitere.
Rezolvarea contestaţiilor
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de
învăţământ care le-au organizat

11-13 iulie 2022
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
probe
eliminatorii
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Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere,
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor declaraţi
admişi
în
învăţământul
dual
şi
în
învăţământul
profesional
de
stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei candidaţilor
admişi şi a celor respinşi
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv
ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape
de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi
că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei
a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii,
iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea
efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaţilor, prin comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti de admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare,
în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe.
18-21 iulie 2022 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat de către candidaţii
declaraţi respinşi
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se
pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual sau în
etapa a II-a de admitere în liceu.
18-21 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor
obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a
dosarelor de înscriere.
22 iulie 2022 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu
va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau
de admitere.
25 iulie 2022 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu
locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, după depunerea
dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere
în
învăţământul
dual
de
stat
din
judeţ/municipiul
Bucureşti.
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale
la care unitatea de învăţământ nu a organizat probă eliminatorie, aceştia vor fi consideraţi înscrişi
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.
15 iulie 2022

Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a
II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea
distinctă a celor din învăţământul dual
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea
distinctă a celor din învăţământul dual.
ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
26-28 iulie 2022 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ
profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de
admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de
25 iulie 2022
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26-28 iulie 2022

28 iulie 2022

29 iulie 2022
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
probe
eliminatorii

înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fişă de înscriere.
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au
fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau
învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământ
profesional de stat şi/sau învăţământ dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi
dual de stat
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru
calificările profesionale din oferta şcolii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi, cât şi candidaţii cu CES
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii şi/sau probe
de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se
organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi
faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, împreună cu lista candidaţilor înscrişi,
informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de
identitate necesare candidaţilor, alte detalii organizatorice)
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar
la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situaţia în
care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări
În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor libere la care se
organizează probe eliminatorii însoţită de menţiunea că în cazul candidaţilor respinşi la proba de
preselecţie în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu organizează preselecţie, aceştia vor fi
repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile libere după
finalizarea etapei a II-a de admitere.
Derularea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestora
conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probele
eliminatorii
pentru
calificările
respective
din
învăţământul
dual
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învăţământ care a organizat
probele eliminatorii pentru calificările respective
Rezultatele probelor eliminatorii se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea
privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile libere după finalizarea
etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional şi
dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, fişele de înscriere la
învăţământul profesional şi dual de stat în vederea participării la etapa de repartizări şi redistribuiri
pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale
la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de
înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în
fişa de înscriere.
NOTĂ:
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
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1 august 2022
Pentru candidaţii
care optează
pentru unităţile
de învăţământ şi
calificările la
care se
organizează
probe de
admitere şi probe
suplimentare de
admitere
1 august 2022

Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte
numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul
de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare
unitate de învăţământ care organizează probe suplimentare

Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere de către
unităţile de învăţământ
2 august 2022 Depunerea contestaţiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere Rezolvarea
contestaţiilor
Afişarea rezultatelor în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile de învăţământ care au
organizat
proba
de
admitere
sau
proba
suplimentară
de
admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere,
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual
3 august 2022 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor
declaraţi admişi în învăţământul dual
Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la
învăţământul dual Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei
etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt
înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării
numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, prin comisia de
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin
redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
4-5 şi 8 august Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi
2022
admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor
obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a
dosarelor de înscriere
ETAPA A III-A DE REPARTIZĂRI ŞI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ŞI REZOLVAREA
CAZURILOR SPECIALE de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
9 august 2022 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu locurile libere
şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor
speciale Afişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire
pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
9-10 august 2022 Repartizarea candidaţilor din etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea
(conform
cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
graficului afişat Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a
de comisia de municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului
admitere
Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 11 iulie 2022.
judeţeană/a
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
municipiului Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care
Bucureşti)
nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare de admitere, atât la învăţământul liceal,
cât şi la cel profesional şi dual, sau au fost admişi, dar nu şi-a depus dosarele de înscriere la
unităţile de învăţământ la care au fost declaraţi admişi
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9-10 august 2022
(conform
graficului afişat
de comisia de
admitere
judeţeană/a
municipiului
Bucureşti)

Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor de la
nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în
limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi
calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale
NOTĂ:
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform
propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în
învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe eliminatorii sau probe de
admitere, independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi
posibile doar cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori
economici.

10 august 2022 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor înmatriculaţi şi
a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi învăţământul dual, după
depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile
realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
10 august 2022 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi redistribuirilor,
prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT
an şcolar 2022 – 2023
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE
Calea Domnească, Nr. 223, tel.: 0372 716 576, Tel./Fax: 0245217687
E-mail : colegiul_ec_tgv@yahoo.com / colegiuleconomic.tgv@scolidb.ro ,
Website: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

Domeniul de formare profesională: Comerț
Calificarea: recepționer-distribuitor - 12 locuri
Calificarea: comerciant-vânzător - 12 locuri
Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie
Calificarea: bucătar - 12 locuri
Calificarea: ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație - 12 locuri
 LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIŞTE
B-dul Regele Carol I, nr.70, Tel.: 0245 612959;
E -mail : lvm_tgv@yahoo.com / liceulvmircea.tgv@scolidb.ro
Website: lvm-tgv.ro

 Domeniul de formare profesională: Mecanică
Calificarea: meanic utilaje și instalații în industrie - 12 locuri
Calificarea: sudor - 12 locuri

 Domeniul de formare profesională: Electromecanică
 Calificarea: electromecanic utilaje şi instalații industriale - 24 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE
Str. Gen. I.E. Florescu, Nr.18; Tel: 0372716575;
E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com / liceulauto.tgv@scolidb.ro
Website: www.ltta.ro

Domeniul de formare profesională: Mecanică
 Calificarea: - mecanic auto - 48 locuri
 Calificarea: - tinichigiu-vopsitor auto - 24 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE
B-dul Unirii, Nr.20, Tel./Fax.: 0245220468;
E-mail: cbtgv@yahoo.com / liceulbrancoveanu.tgv@scolidb.ro
Website: brancoveanutgv.weebly.com

 Domeniul de formare profesională: Mecanică
 Calificarea: mecanic auto - 24 locuri
 Domeniul de formare profesională: Electric
 Calificarea: electrician exploatare joasă tensiune - 24 locuri
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 LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE
Str. Mihai Eminescu, Nr. 26; Tel.: 0372716562/ Fax:0245212687;
E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com / liceulspiru.tgv@scolidb.ro
Website:spiruharettargoviste.weebly.com

 Domeniul de formare profesională: Estetica și igiena corpului omenesc
 Calificarea: frizer-coafor-manichiurist - 24 locuri

 Domeniul de formare profesională: Industrie textilă şi pielărie
 Calificarea: confecţioner produse textile - 24 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA BĂLEANU” BĂLENI
Comuna Băleni, Șoseaua Bucureşti -Târgovişte, Nr.231, Tel.: 0245265229/ Fax: 0345816490;
E-mail : liceuludreabaleanu@yahoo.com / liceul.baleni@scolidb.ro
Website:www.liceultehnologicudreabaleanu.ro

 Domeniul de formare profesională: Mecanică
Calificarea: mecanic agricol - 24 locuri
Calificarea: mecanic auto - 24 locuri

 Domeniul de formare profesională: Industrie textilă şi pielărie
 Calificarea: confecţioner produse textile - 24 locuri
LICEUL TEHNOLOGIC „DR. C. ANGELESCU” GĂEŞTI
Str. Argeşului, Nr. 2; Tel. 0245712410/ Fax: 0245713278
E-mail: agaesti@yahoo.com / liceulangelescu.gaesti@scolidb.ro
Website: www.licangelescugaesti.com

 Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie
Calificarea: ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - 24 locuri
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI
B-dul. 22 Decembrie 1989, Nr. 40; Tel. /Fax. 0245666188;
E-mail: gsipmoreni@yahoo.com / liceulpetrol.moreni@scolidb.ro
Website: http://gsip.xhost.ro

 Domeniul de formare profesională: Mecanică
Calificarea: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic - 24 locuri
Calificarea: sudor - 24 locuri

 Domeniul de formare profesională: Electromecanică
 Calificarea: electromecanic utilaje şi instalații industriale - 24 locuri
LICEUL TEHNOLOGIC NUCET
Nucet, Str. Gării, Nr.6, Tel: 0371319965/ Fax: 0372875185
E-mail : gsa_nucet@yahoo.com / liceul.nucet@scolidb.ro
Website: www.liceulnucet.com

 Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie
Calificarea: ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - 24 locuri
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 LICEUL „AUREL RAINU” FIENI
Str. Republicii, Nr.28; Tel./Fax: 0245774253;
E-mail : rainua@yahoo.ro / liceul.fieni@scolidb.ro
Website: liceulfieni.ro

 Domeniul de formare profesională: Electronică-automatizări
 Calificarea: electronist aparate și echipamente - 48 locuri

 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA
Str. C. Olănescu, Nr. 19; Tel.: 0245760383;
E-mail : gsipucioasa@yahoo.com / liceultehnologic.pucioasa@scolidb.ro
Website: www.ltpucioasa.ro

Domeniul de formare profesională: Industrie textilă și pielărie
 Calificarea: confecționer produse textile - 24 locuri
 Domeniul de formare profesională: Silvicultură
Calificarea: pădurar - 24 locuri

 Domeniul de formare profesională: Fabricarea produselor din lemn
Calificarea: tâmplar universal - 24 locuri

 LICEUL TEHNOLOGIC „GOGA IONESCU” TITU
Titu, Str. Gării nr. 59; telefon 0245/651320;
E-mail: gogaionescu@gmail.com / liceulgoga.titu@scolidb.ro
Website: liceultehnologicgogaionescu.info

 Domeniul de formare profesională: Turism și alimentație
Calificarea: bucătar - 24 locuri

 Domeniul de formare profesională: Comerț
Calificarea: comerciant-vânzător - 24 locuri

 LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI
Str.13 decembrie nr. 206; Tel: 0245713319; Fax.: 0245713325;
E-mail: grupsicg@yahoo.com / liceulgolescu.gaesti@scolidb.ro
Website: ltiordachegolescu.ro

Domeniul de formare profesională: Electromecanică
 Calificarea: frigotehnist - 24 locuri
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 LICEUL TEHNOLOGIC “MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI
com. Tărtăşeşti, str. Independenţei, Nr.110, Tel.: 0756026000 / 0754827336 / 0761633617
E-mail : gruptartasesti2005@yahoo.com / liceul.tartasesti@scolidb.ro
Website: liceultehnologic-maringrigorenastase.ro

 Domeniul de formare profesională: Mecanică
Calificarea: mecanic auto - 24 locuri

 Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie
Calificarea: ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - 12 locuri
Calificarea: bucătar - 12 locuri
LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI
Str. Principală, Nr. 154, Tel./Fax: 0245679316;
E-mail : contact@ltvoinesti.ro / voinesti@scolidb.ro
Website: ltvoinesti.ro

 Domeniul de formare profesională: Electric
 Calificarea: electrician exploatare joasă tensiune - 12 locuri

 Domeniul de formare profesională: Agricultură
 Calificarea: horticultor - 12 locuri
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
ÎNVĂȚÂMÂNT DUAL
an școlar 2022-2023
 COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE
Calea Domnească, Nr. 223, tel.: 0372 716 576, Tel./Fax: 0245217687
E-mail : colegiul_ec_tgv@yahoo.com / colegiuleconomic.tgv@scolidb.ro
Website: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie
Calificarea: bucătar - 10 locuri
Calificarea: cofetar - patiser -10 locuri
Calificarea: ospătar (chelner) vânzător -10 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE
Str. Lt. Stancu Ioan, Nr.35; Tel.: 0372 716565/ Fax: 0245210241;
E-mail: liceulnicolaecioranescu@yahoo.com / liceulcioranescu.tgv@scolidb.ro
Website: www.liceulcioranescu.ro

 Domeniul de formare profesională: Mecanică
Calificarea: operator la maşini cu comandă numerică - 25 locuri
Calificarea: rectificator - 28 locuri

Domeniul de formare profesională: Electronică, automatizări
Calificarea: electronist aparate și echipamente - 25 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI
Str.13 decembrie nr. 206; Tel: 0245713319; Fax.: 0245713325;
E-mail: grupsicg@yahoo.com / liceulgolescu.gaesti@scolidb.ro
Website: ltiordachegolescu.ro

Domeniul de formare profesională: Electromecanică
 Calificarea: frigotehnist - 25 locuri
 LICEUL TEHNOLOGIC “MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂŞEŞTI
com. Tărtăşeşti, str. Independenţei, Nr.110, Tel.: 0756026000 / 0754827336/ 0761633617
E-mail : gruptartasesti2005@yahoo.com / liceul.tartasesti@scolidb.ro
Website: liceultehnologic-maringrigorenastase.ro

Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie
 Calificarea: cofetar-patiser - 14 locuri
Domeniul de formare profesională: Industrie alimentară
 Calificarea: Brutar - patiser -preparator produse făinoase - 14 locuri
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LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAȚILOR ROMI
-

UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO
TÂRGOVIŞTE

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU
HARET” TÂRGOVIŞTE

LICEUL „VOIEVODUL
MIRCEA” TÂRGOVIŞTE

LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”TÂRGOVIŞTE

LICEUL „AUREL RAINU” FIENI
LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA
BĂLEANU” BĂLENI

LICEUL TEHNOLOGIC
“IORDACHE GOLESCU”
GĂEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC „DR.
C. ANGELESCU” GĂEŞTI
LICEUL TEHNOLOGIC
PETROL MORENI

(ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL) AN ŞCOLAR 2022-2023

Filieră

Profil

Specializare /
Domeniul de pregătire

Mecanic auto
Tinichigiu vopsitor
auto
Frizer – coafor –
manichiurist pedichiurist
Confecționer
produse textile
Electromecanic
utilaje și instalații
industriale
Mecanic utilaje și
instalații în industrie
Sudor
Electrician
exploatare joasă
tensiune

Nr. locuri
Nr.
Nr.
REZERVATE
clase locuri pentru
ELEVII
ROMI
2

48

1

24

1

24

1

24

2
1

1
1
1

1

24

0.5

12

0.5
1

12
24

1
1

Mecanic auto
Electronist aparate și
echipamente

1
2

24
48

1
2

Confecționer
produse textile
Mecanic auto
Mecanic agricol

1

24

1

1
1

24
24

1
1

Frigotehnist

1

24

1

Ospătar (chelner)
vânzător în unități
de alimentație

1

24

1

24

1

1

24

1

Sudor
Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

1

1
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LICEUL TEHNOLOGIC
NUCET
LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA

LICEUL TEHNOLOGIC
“GOGA IONESCU” TITU
LICEUL TEHNOLOGIC
“MARIN GRIGORE
NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
VOINEȘTI

Electromecanic
utilaje și instalații
industriale
Ospătar (chelner)
vânzător în unități
de alimentație
Confecționer
produse textile
Tâmplar universal
Comerciantvânzător
Bucătar
Bucătar - ospătar
Mecanic auto
Electrician
exploatare joasă
tensiune
Horticultor

1

24

1

1

24

1

1

24

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1

24

1

0.5

12

1

0.5

12

1

1
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LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAȚILOR CU CES
-

UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO
TÂRGOVIŞTE

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU
HARET” TÂRGOVIŞTE

LICEUL „VOIEVODUL
MIRCEA” TÂRGOVIŞTE

LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”TÂRGOVIŞTE

LICEUL „AUREL RAINU” FIENI
LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA
BĂLEANU” BĂLENI

LICEUL TEHNOLOGIC
“IORDACHE GOLESCU”
GĂEȘTI

LICEUL TEHNOLOGIC „DR.
C. ANGELESCU” GĂEŞTI

(ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL) AN ŞCOLAR 2022-2023

Filieră

Profil

Specializare /
Domeniul de
pregătire

Nr. locuri
Nr.
Nr.
REZERVATE
clase locuri pentru
ELEVII CU
CES

Mecanic auto

2

48

1

24

1

24

1

24

1

24

0.5

12

1

0.5

12

1

1

24

1

Mecanic auto
Electronist
aparate și
echipamente
Confecționer
produse textile
Mecanic auto
Mecanic
agricol

1
2

24
48

1
2

1

24

1

1
1

24
24

1
1

Frigotehnist

1

24

1

Ospătar
(chelner)
vânzător în

1

24

Tinichigiu
vopsitor auto
Frizer – coafor
–manichiurist pedichiurist
Confecționer
produse textile
Electromecanic
utilaje și
instalații
industriale
Mecanic utilaje
și instalații în
industrie
Sudor
Electrician
exploatare
joasă tensiune

2
1

1
1

1

1
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unități de
alimentație
LICEUL TEHNOLOGIC
PETROL MORENI

LICEUL TEHNOLOGIC
NUCET

LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA

LICEUL TEHNOLOGIC
“GOGA IONESCU” TITU
LICEUL TEHNOLOGIC
“MARIN GRIGORE
NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC
VOINEȘTI

Sudor
Lăcătuș
construcții
metalice și
utilaj
tehnologic
Electromecanic
utilaje și
instalații
industriale
Ospătar
(chelner)
vânzător în
unități de
alimentație
Confecționer
produse textile
Tâmplar
universal
Comerciantvânzător
Bucătar

1

24

1

1

24

1

1

24

1

1

24

Bucătar ospătar
Mecanic auto
Electrician
exploatare
joasă tensiune
Horticultor

1

1

24

1

24

1

24

1

1

24

1

1

24

2

1

24

1

0.5

12

1

0.5

12

1

1
1
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PARTEA a III-a – ANEXE
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat
(model)

67

FIŞA DE ÎNSCRIERE - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
(model)

68

FIŞA DE ÎNSCRIERE - în învăţământul profesional şi învăţământul dual, de stat
(model)

69

FIŞA DE ÎNSCRIERE - în învăţământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale
pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de
învățământ de masă

70

71

CODIFICAREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE
PENTRU ADMITEREA COMPUTERIZATĂ ÎN LICEU – an școlar 2022 – 2023

72

73

74

75

Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional
şi învățământul dual, de stat
NOTĂ: calificările din oferta școlilor pentru învățământul profesional sau învățământul dual se
diferențiază în fișele de înscriere prin simbolul "P" pentru învățământul profesional sau "D"
pentru învățământul dual

Domeniul
Mecanică

Calificarea

COD
fișă
înscriere

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

501

Lăcătuş construcţii navale
Tubulator naval
Constructor-montator de structuri metalice
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Tinichigiu vopsitor auto
Strungar
Frezor - rabotor - mortezor
Rectificator
Sculer matriţer
Sudor
Turnător
Forjor-tratamentist
Modelier
Furnalist
Oţelar
Metalurgist neferoase
Laminorist
Trefilator trăgător
Constructor cuptoare metalurgice
Mecanic aeronave
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanic agregate rotative termoenergetice
Mecanic echipamente pentru foraj extracţie
Motorist nave
Mecanic auto
Mecanic de mecanică fină
Optician montator aparatură optico-mecanică
Operator la maşini cu comandă numerică
Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
Operator sonde
Maşinist utilaje cale şi terasamente
Maşinist utilaje portuare

502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
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Electromecanică

Marinar
Mecanic agricol
Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanic forestier

535
536
537
538
539

Operator - montator subansamble

633

Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de
termoficare
Operator în centrale hidroelectrice
Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanic nave
Electromecanic material rulant
Electromecanic centrale electrice
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi
din industria alimentară
Frigotehnist
Lucrător trafic feroviar
Agent comercial feroviar

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

Electronică
automatizări

Electronist aparate şi echipamente

551

Electronist reţele de telecomunicaţii

552

Chimie industrială

Operator industria chimică anorganică
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Operator industria chimică organică
Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

553
554
555
556
557
558

Materiale de
construcţii

Operator în industria ceramicii brute

559

Operator ceramică fină
Sticlar

560
561

Operator lianţi şi prefabricate

562

Electrician constructor
Electrician exploatări miniere
Electrician nave
Confecţioner produse electrotehnice
Electrician exploatare joasă tensiune
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în
instalaţii energetice
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electrician echipamente pentru foraj - extracţie
Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică
Electrician auto

563
564
565
566
567
568

Constructor structuri monolite

573

Fierar betonist - montator prefabricate
Zidar-pietrar-tencuitor
Dulgher-tâmplar-parchetar

574
575
576

Electric

Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice

569
570
571
572
634

77

Mozaicar - montator placaje
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Instalator instalaţii de încălzire centrală
Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
Izolator
Constructor căi ferate
Constructor drumuri şi poduri

577
578
579
580
581
582
583
584
585

Constructor lucrări hidrotehnice

586

Agricultură

Agricultor culturi de câmp
Lucrător în agroturism
Lucrător în agricultură ecologică
Piscicultor şi prelucrător de peşte
Horticultor
Fermier montan
Zootehnist
Apicultor-sericicultor

587
588
589
590
591
592
593
594

Silvicultură

Pădurar

595

Comerţ

Recepţioner-distribuitor

596

Comerciant-vânzător

597

Turism şi alimentaţie

Lucrător hotelier
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Cofetar-patiser
Bucătar

598
599
600
601

Industrie alimentară

Morar-silozar

602

Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Preparator produse din carne şi peşte
Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
Preparator produse din lapte
Operator în industria uleiului
Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

603
604
605
606
607
608
609

Operator în industria malţului şi a berii

610

Fabricarea produselor
din lemn

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Operator la fabricarea cherestelei
Tâmplar universal
Tapiţer-plăpumar-saltelar
Sculptor-intarsier
Lutier

611
612
613
614
615
635

Industrie textilă şi
pielărie

Filator

616

Ţesător
Finisor produse textile
Tricoter-confecţioner
Confecţioner produse textile
Croitor îmbrăcăminte după comandă

617
618
619
620
621
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Cizmar
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
Marochiner

622
623
624
625

Finisor piele

626

Operator montaj copiat tipar de probă

627

Tipăritor ofset

628

Legător

629

Estetica şi igiena
corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

630

Producţie media

Operator producţie şi exploatare film

631

Teologic

Dascăl catehet

632

Tehnici poligrafice
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Comisia judeţeană de admitere
Numită prin decizia inspectorului școlar general al I.S.J. Dâmbovița
nr. 779 din 09.05.2022

PREȘEDINTE:
 PROF. NICOLAESCU ILEANA CĂTĂLINA – INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
SECRETARI:
 PROF. VLAD CĂTĂLINA ESTERA – INSPECTOR ȘCOLAR
 PROF. POPESCU LUMINIȚA – INSPECTOR ȘCOLAR
 PROF. PUIU GEORGE – INSPECTOR ȘCOLAR
MEMBRI:





PROF. CONSTANTIN ANDA – INSPECTOR ȘCOLAR
PROF. ȘETREANU EUGENIA – DIRECTOR CJRAE – INSPECTOR ȘCOLAR
PROF. POPA TATIANA – COORDONATOR CJAP
PROF. MIHAI SIMONA MARIA, INSPECTOR ȘCOLAR MONITORIZAREA
PROGRAMELOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE
 NIȚOI SPĂTARU ANDREEA MĂDĂLINA – INFORMATICIAN

Material elaborat de:
Prof. Ileana Cătălina NICOLAESCU – inspector școlar general
Prof. Alexandru MITRU - inspector școlar general adjunct
Prof. Dan Alexandru TICĂ - inspector școlar general adjunct
Prof. Cătălina Estera VLAD - inspector şcolar
Prof. Eugenia ŞETREANU – director CJRAE
Prof. Tatiana POPA – coordonator CJAP
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