MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAŞI

REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ
A ABSOLVENŢILOR CLASEI a VIII-a
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL,
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

AN ȘCOLAR 2022-2023

INFORMAŢII UTILE
ADMITEREA ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL,
PROFESIONAL ȘI DUAL DE STAT, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023
SE FACE ÎN BAZA URMĂTOARELOR ACTE NORMATIVE:

 ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023 se face în baza art. 2 din OME
nr. 5150/2021 din 30 august 2021 prin care se modifică prevederile din Metodologia de
organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012,
aprobată prin OMECTS nr. 4802/2010, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 (conform Anexa nr. 1 la Ordin).
 ADMITEREA în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023 se face în baza
art. 2 din OME nr. 5142/2021 din 30 august 2021, prin care se modifică prevederile din
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată
prin OMENCS nr. 5068/2016, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional
de stat pentru anul școlar 2022-2023 (conform Anexei 1 la Ordin).
 ADMITEREA în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 se face în baza art. 2 din
OME nr. 5142/2021 din 30 august 2021, prin care se modifică prevederile din Metodologia de
organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS
nr. 5068/2016, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul
școlar 2022-2023 (conform Anexei 1 la Ordin).

Informaţii complete despre admitere pot fi găsite vizitând paginile web:
https://www.isj-cl.ro
http://admitere.edu.ro

Precizări privind înscrierea candidaţilor pentru admiterea în clasa a IX-a de liceu

1.
Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în clasa a IX-a se va face la unităţile şcolare pe care le-au absolvit
(inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare care nu au participat niciodată la admiterea computerizată), prin completarea
fişei de înscriere, conform modelului prezentat în fișa de opţiuni. Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2022, indiferent de
vârstă, precum şi cei din serii anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și
care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, se înscriu
în învăţământul liceal, la cursuri de zi. Absolvenţii învăţământului gimnazial din serii anterioare, care împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă
redusă.
2.
Conform art. 2, alin. 7, din Ordinul ministrului educației nr. 5.150/30 august 2021, 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.
3.
Elevilor li se recomandă să completeze în fişa de înscriere, un număr minim de opţiuni, estimat a fi necesar pentru
a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media de admitere şi de media ultimului admis la specializările respective în
anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că necompletarea unui număr suficient de opţiuni poate
duce la nerepartizarea elevului corespunzător mediei sale.
4.
Specializările pe unităţi şcolare, forme de învăţământ (zi, seral, cu frecvenţă redusă), limbă de predare (pentru cazul
claselor cu predare în limba minorităţilor) se identifică şi se înscriu în fişă prin codurile menţionate în broşură. Candidaţii
vor completa pe fişa de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru liceele la care doresc să
se înscrie.
5.
Liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul
Waldorf, specializarea filologie, vor organiza, înainte de începerea înscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform
metodologiei. Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează
probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu
confirmare de primire, a documentelor necesare înscrierii, conform a Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021. Candidaţii respinşi
la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul
aceluiaşi liceu sau la celelalte licee.
6.
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu
Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru liceele vocaționale, prevăzută în anexa 3
a Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021, după cum urmează:
7.
Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 în clasa a IX-a cu predare a unei
limbi moderne în regim bilingv, 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 este prevăzută în anexa 4
a Ordinul ME nr. 5.150/30.08.2021
8.
Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la
admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri
elaborate de Comisia naţională de admitere. Comisia naţională de admitere stabileşte, prin procedură, şi modalităţile de completare
a opţiunilor şi de transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor
candidaţi.
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea /
transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere, se va face în perioada 4-11 iulie 2022.
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10.
Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, repartizarea computerizată
a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.
11.
In perioada 15 - 20 iulie 2022, absolvenții își vor depune / transmite, la unitățile școlare unde au fost declarati admişi,
dosarele de înscriere. Candidații care, în perioada mentionată, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar
locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea situațiilor speciale.
12.
Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți şi au fost
înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost
declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de
învățământ, de la o filieră/domeniu de pregătire / specializare / calificare profesională la alta, nu participă la procesul de
admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se
aplică prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
13.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului
gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a,
care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul
mediei de admitere.
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 absolvenții 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 se calculează după un algoritm specific, conform anexei 2 din Ordinul ME nr.
5.150/30.08.2021,
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Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2022-2023
DATA LIMITĂ/ PERIOADA

EVENIMENTUL
A. Pregătirea admiterii

7 februarie 2022

1 martie 2022

9 mai 2022

9 - 13 mai 2022

DATA LIMITĂ/ PERIOADA

Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea
admiterii
Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a
cunoștințelor de limbă maternă. Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei
de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de
aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și
calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare
unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de
predare.Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean,
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul informatic integrat al
învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii
și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre
admitere; postarea
Transmitere în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor
arondate fiecărui centru. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului
ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora,
precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023,
precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii

EVENIMENTUL

20 mai 2022

Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și
tipărită

16 mai - 3 iunie 2022

Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului
de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon,
e-mail, videoconferință on-line etc.)

8 iunie 2022

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a
municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei
a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin
completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

9 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională
de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a,
prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică
centralizată

30 iunie 2022

Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile
de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și
rapoartelor specifice. Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților
care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de
limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență

1 iulie 2022

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ
gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele
și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea
acestora din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2022

Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a

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

B. Probele de aptitudini

11 - 13 mai 2022

Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe
la probe de aptitudini

DATA LIMITĂ/ PERIOADA
16 - 17 mai 2022
18 - 20 mai 2022

EVENIMENTUL
Înscrierea pentru probele de aptitudini
Desfășurarea probelor de aptitudini
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă
există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

23 mai 2022

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, în format
electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților
declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

27 mai 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de
învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația
neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților
declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau
exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

8 iunie 2022

30 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de
învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de
admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

1 iulie 2022

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la
liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de
învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost
admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele
pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au
declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial,
fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vedrea participării la repartizarea Computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați
admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii
operațiunilor

4 iulie 2022

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

11 - 13 mai 2022

16 - 17 mai 2022

Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe
la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022.

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

Anexa nr. 4 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021
23 mai 2022

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă
există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

27 mai 2022

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale
la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în
aplicația informatică centralizată

30 - 31 mai 2022

Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

3 iunie 2022

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență

8 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către
Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor
de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea
finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

8 aprilie 2022

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind
prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă.

27 mai 2022

27 mai 2022

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație,
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având
semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât
organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea
recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenență la etnia rromă

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la
etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale
pentru rromi.
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în
considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023!

09 mai 2022

Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)

opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale
Anexa nr. 5 la ordinul Completarea
ME nr. 5150/30.08.2021

04 - 05 iulie 2022

pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VlII-a, la unitatea de învățământ.
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și
candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de
date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate
conduce la o repartizare nedorită!

07 iulie 2022

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă,
în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care
solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a
putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din
seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2022-2023

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

08 aprilie 2022

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean/ al Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe
educaționale speciale a elevului.
NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3,
litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

08 aprilie 2022

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de
proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă
existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct
alocate în unități de învățământ de masă.

09 mai 2022

Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2
locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).
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.

27 mai 2022

04 - 05 iulie 2022

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în
unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de
învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți
factori 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 VlII-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.

07 iulie 2022
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

Admiterea
candidaților pentru învățământul special
Anexa nr. 6 la ordinul ME F.
nr.
5150/30.08.2021

04 - 06 iulie 2022

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei
proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul
inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la
data de 3 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a
candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia

G. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VlII-a și de către părinții acestora,
asistați de diriginții claselor a VIII-a

4 - 11 iulie 2022

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către
absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea
fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct
alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care
solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare
computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile

4 - 11 iulie 2022

4 - 11 iulie 2022

12 iulie 2022

Introducerea în baz a de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de
înscriere
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea
eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni
ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere
județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea
computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de
admitere județean/al municipiului București

12 iulie 2022

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul
național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația
informatică centralizată

13 iulie 2022

Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date
pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini
etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București;
transmiterea modificărilor la comisia națională

13 iulie 2022

Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

14 iulie 2022

Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VlII-a care nu împlinesc 18 ani
până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

14 iulie 2022

15 - 20 iulie 2022
20 iulie 2022
21, 22 și 25 iulie 2022

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul
liceal din județ/municipiul București
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii
candidaților admiși în această etapă de admitere
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale
apărute după etapa de repartizare computerizată

H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților
Anexa nr. 7 la ordinul Afișarea
ME nr.centrului
5150/30.08.2021
rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor
de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

25 iulie 2022

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

26 iulie 2022

27 - 28 iulie 2022

Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă

28 - 29 iulie 2022

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații

1 - 3 august 2022

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de
admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la
liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care
nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din
diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru
rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de
masă. Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu
CES în unitățile de învățământ de masă își ! ! ! !
păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după

4 - 5 august 2022

Repartizare a candidaților din etapa a adoua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și
comunicate unităților de învățământ până la data

6 august 2022

Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

9 mai 2022

Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani
până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023

iulie 2022

Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023

DATA LIMITĂ/ PERIOADA

EVENIMENTUL

14-15, 18-20 iulie 2022

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care
împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023

21, 22 și 25 iulie 2022

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2022 - 2023 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate
aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul
școlar 2022-2023

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
C Ă L ĂR A Ș I
PLANUL DE ȘCOLARIZARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL (ÎN DETALIU)
PE ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023
Nr.
Crt

1

2

Unitatea de invatamant

Colegiul Național
,,Barbu Știrbei ’’
Călărași

Liceul Teoretic
,,Mihai Eminescu’’
Călărași

Nivel
invat.

LIC

LIC

LIC

3.

Forma
invat.

ZI

ZI

ZI

Liceul ,,Danubius’’
Călărași

LIC

ZI

Specializarea

Nr.
Locuri

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL:
- matematica-informatica intensiv
informatica
- matematica-informatica
intensiv engleza
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN:
- filologie bilingv (engleza)
- filologie
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL :
- matematica-informatica
intensiv
engleza
- științe ale naturii

182
130
52

8,60

52

7,23

26
52
26
26
130
78
52

7,73

26

7,06

PROFIL UMAN :
- filologie
- filologie bilingv (engleza)

52
26
26

7,66
8,18

FILIERA TEORETICA
PROFIL UMAN:
- filologie
- știinte sociale
PROFIL REAL:
- știinte ale naturii
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC:
- tehnician în automatizări
- tehnician
operator
procesare
text/imagine
- tehnician în instalaţii electrice

78
52
26
26
26
26
72
72
24
24

FILIERA VOCATIONALA

96
24
12

PROFIL ARTE VIZUALE
Liceul Pedagogic
,,Ștefan Bănulescu’’
Călărași
LIC
4.

ZI

- tehnician pentru tehnici artistice
PROFIL MUZICA
- instrumentist
PROFIL PEDAGOGIC
- învățător – educator
- educator puericultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII:
- tehnician în gastronomie
PROFIL RESURSE NATURALE ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI:
- tehnician în industria alimentară

24

12
72
48
24
48
24
24
24
24

Ultima
medie
de
admitere

8,13
7,80
6,03

6,57
6,10
5,12

3,95
5,79
4,41

4,50
4,50

6,18

3,90

5

Liceul Agricol
,,Sandu Aldea’’
Călărași
LIC

6

7

8.

Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Călărași

Colegiul Economic
Călărași

LIC

LIC

ZI

LIC

ZI

Colegiul Național
,,Neagoe Basarab’’
Oltenița

LIC

ZI

ZI

Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu’’
Oltenița

LIC

10.

ZI

Liceul
,,Alexandru-Odobescu“
Lehliu-Gară

72
24
24
24

FILIERĂ VOCAŢIONALĂ
PROFIL SPORTIV
- instructor sportiv

24

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL TEHNIC
- tehnician electrician electronist
auto
- tehnician transporturi

LIC

9.

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA:
PROFIL SERVICII:
- tehnician în activități economice
PROFILUL RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI
- tehnician ecolog și protecția
calității mediului
AGRICULTURĂ
- tehnician veterinar

LIC

ZI

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în turism
- tehnician in gastronomie
- tehnician in activitati economice
- tehnician in activitati economice
(intensiv engleză)

4,05

24

4,25

24
24

3,75

24
48

3,90

24

2,95

24

4,57

120
24
24
48
24

4,47
4,47
4,95

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL:
- matematica-informatica intensiv
engleza
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie intensiv limba engleza
- filologie

130
52
26

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie intensiv engleză
- filologie intensiv franceză
- științe sociale

104
26
26
78
26
26
26

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician in activitati economice
PROFIL TEHNIC
- tehnician desenator pentru
construcții și instalații
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL
- matematică- informatică
- științe ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în activități economice

48
24
24
24
24

26
78
26
52

104
78
26
52
26
26
24
24

8,26
5,61
7,73
6,26

4,28
5,95
5,48

4,20

4,91
4,81
4,68
4,43

LIC
11

13

14

Liceul Tehnologic
,,Dan Mateescu’’
Călărași

FILIERA TEORETICA
PROFIL UMAN

LIC

12

ZI

Liceul Tehnologic Nr.1
Fundulea

LIC

Liceul Tehnologic
” Duiliu Zamfirescu”
Dragalina

LIC

Liceul Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

LIC

LIC

ZI

ZI

ZI

ZI

SERAL

- filologie
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI
- tehnician ecolog și protecția
calității mediului
- tehnician în agricultură
PROFIL SERVICII
- tehnician în activități economice

26
26
26
72
48

5,01

24

2,94

24
24
24

3,91

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în achiziții și contractări
- coafor-stilist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în gastronomie
FILIERĂ VOCAȚIONALĂ
- instructor sportiv

48
48
24
24
24
24
24
24
24

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL SERVICII
- coafor stilist

24
24
24

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC
- tehnician în industria textilă și pielărie

28
28
28

Observaţii.
1. Pentru elevii de etnie rromă se alocă maxim două locuri pe clasă peste numărul de locuri specificat.
2. Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se alocă maxim două locuri pe clasă peste numărul de locuri
specificat.

3,67

4,22

5,00
4,90

3,66

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
C Ă L ĂR A Ș I
Lista cuprinzând locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații /elevii rromi anul școlar 2022–2023

Nr.
Crt

1

2

Unitatea de invatamant

Colegiul Național
,,Barbu Știrbei ’’
Călărași

Liceul Teoretic
,,Mihai Eminescu’’
Călărași

Nivel
invata
mant.

LIC

LIC

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Forma
Specializarea
invat.

ZI

ZI

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL:
- matematica-informatica intensiv
informatica
- matematica-informatica
intensiv engleza
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN:
- filologie bilingv (engleza)
- filologie
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL :
- matematica-informatica intensiv
engleza
- științe ale naturii
PROFIL UMAN :
- filologie
- filologie bilingv (engleza)

LIC

3.

ZI

Liceul ,,Danubius’’
Călărași

LIC

ZI

Liceul Pedagogic
,,Ștefan Bănulescu’’
Călărași
LIC
4.

ZI

FILIERA TEORETICA
PROFIL UMAN:
- filologie
- știinte sociale
PROFIL REAL:
- știinte ale naturii
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC:
- tehnician în automatizări
- tehnician
operator
procesare
text/imagine
- tehnician în instalaţii electrice
FILIERA VOCATIONALA
PROFIL ARTE VIZUALE
- tehnician pentru tehnici artistice
PROFIL MUZICA
- instrumentist
PROFIL PEDAGOGIC
- învățător – educator
- educator puericultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII:
- tehnician în gastronomie
PROFIL RESURSE NATURALE ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI:
- tehnician în industria alimentară

Nr.
clase

Nr.
locuri
pentru
elevii
rromi

2

4

2

4

1

2

1
1

2
2

2

4

1

2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1

2

0,5

1

0,5

1

2
1

2
2

1

2

1

2

5

Liceul Agricol
,,Sandu Aldea’’
Călărași
LIC

6

7

8.

Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Călărași

Colegiul Economic
Călărași

LIC

ZI

LIC

ZI

Colegiul Național
,,Neagoe Basarab’’
Oltenița

LIC

ZI

ZI

Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu’’
Oltenița

LIC

10.

ZI

LIC

LIC

9.

ZI

Liceul
,,AlexandruOdobescu“ LehliuGară

LIC

ZI

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA:
PROFIL SERVICII:
- tehnician în activități economice
PROFILUL RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI
- tehnician ecolog și protecția
calității mediului
AGRICULTURĂ
- tehnician veterinar
FILIERĂ VOCAŢIONALĂ
PROFIL SPORTIV
- instructor sportiv
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL TEHNIC
- tehnician electrician electronist
auto
- tehnician transporturi
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în turism
- tehnician in gastronomie
- tehnician in activitati economice
- tehnician in activitati economice
(intensiv engleză)
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL:
- matematica-informatica intensiv
engleza
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie intensiv limba engleza
- filologie

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie intensiv engleză
- filologie intensiv franceză
- științe sociale
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician in activitati economice
PROFIL TEHNIC
- tehnician desenator pentru
construcții și instalații
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL
- matematică- informatică
- științe ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în activități economice

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1
2
1

2
2
4
2

1

2

1

2

1
2

2
4

1

2

1
1
1

2
2
2

1

2

1

2

1
2

2
4

1

2

1

2

11

12

13

14

LIC

ZI

LIC

ZI

Liceul Tehnologic Nr.1
Fundulea

Liceul Tehnologic
,,Dan Mateescu’’
Călărași

Liceul Tehnologic
” Duiliu Zamfirescu”
Dragalina

Liceul Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

LIC

LIC

LIC

LIC

ZI

ZI

ZI

SERAL

1

2

1
1
1

2
2
2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL SERVICII
- coafor stilist

1

2

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC
- tehnician în industria textilă și pielărie

1

2

FILIERA TEORETICA
PROFIL UMAN
- filologie
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI
- tehnician ecolog și protecția
calității mediului
- tehnician în agricultură
PROFIL SERVICII
- tehnician în activități economice
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în achiziții și contractări
- coafor-stilist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în gastronomie
FILIERĂ VOCAȚIONALĂ
- instructor sportiv

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
C Ă L ĂR A Ș I

Lista cuprinzând locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații /elevii cu CES
-anul școlar 2022–2023
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Nr.
Crt

1

2

Unitatea de invatamant

Colegiul Național
,,Barbu Știrbei ’’
Călărași

Liceul Teoretic
,,Mihai Eminescu’’
Călărași

Nivel
invat.

LIC

LIC

Forma
invat.

ZI

ZI

Specializarea

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL:
- matematica-informatica intensiv
informatica
- matematica-informatica
intensiv engleza
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN:
- filologie bilingv (engleza)
- filologie
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL :
- matematica-informatica
intensiv
engleza
- științe ale naturii
PROFIL UMAN :
- filologie
- filologie bilingv (engleza)

LIC

3.

ZI

Liceul ,,Danubius’’
Călărași

LIC

ZI

FILIERA TEORETICA
PROFIL UMAN:
- filologie
- știinte sociale
PROFIL REAL:
- știinte ale naturii
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC:
- tehnician în automatizări
- tehnician
operator
procesare
text/imagine
- tehnician în instalaţii electrice

Nr.cla
se

Nr.
Locuri

2

2

2

2

1

2

1
1

2
2

2

2

1

2

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

2
2

1

2

0,5

1

0,5

1

2
1

-

1

2

1

2

FILIERA VOCATIONALA

PROFIL ARTE VIZUALE
Liceul Pedagogic
,,Ștefan Bănulescu’’
Călărași
LIC
4.

ZI

- tehnician pentru tehnici artistice
PROFIL MUZICA
- instrumentist
PROFIL PEDAGOGIC
- învățător – educator
- educator puericultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII:
- tehnician în gastronomie
PROFIL RESURSE NATURALE ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI:
- tehnician în industria alimentară

5

Liceul Agricol
,,Sandu Aldea’’
Călărași
LIC

6

7

8.

Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Călărași

Colegiul Economic
Călărași

LIC

LIC

ZI

LIC

ZI

Colegiul Național
,,Neagoe Basarab’’
Oltenița

LIC

ZI

ZI

Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu’’
Oltenița

LIC

10.

ZI

Liceul
,,Alexandru-Odobescu“
Lehliu-Gară

FILIERĂ VOCAŢIONALĂ
PROFIL SPORTIV
- instructor sportiv

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL TEHNIC
- tehnician electrician electronist
auto
- tehnician transporturi

LIC

9.

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA:
PROFIL SERVICII:
- tehnician în activități economice
PROFILUL RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI
- tehnician ecolog și protecția
calității mediului
AGRICULTURĂ
- tehnician veterinar

LIC

ZI

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în turism
- tehnician in gastronomie
- tehnician in activitati economice
- tehnician in activitati economice
(intensiv engleză)
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL:
- matematica-informatica intensiv
engleza
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie intensiv limba engleza
- filologie

FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL
- stiinte ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie intensiv engleză
- filologie intensiv franceză
- științe sociale
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician in activitati economice
PROFIL TEHNIC
- tehnician desenator pentru
construcții și instalații
FILIERA TEORETICA
PROFIL REAL
- matematică- informatică
- științe ale naturii
PROFIL UMAN
- filologie
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în activități economice

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1
1
2
1

2
2
2
2

1

1

1

2

1
2

1
2

1

2

1
1
1

2
2
2

1

2

1

2

1
2

2
4

1

2

1

2

LIC
11

13

14

Liceul Tehnologic
,,Dan Mateescu’’
Călărași

Liceul Tehnologic
” Duiliu Zamfirescu”
Dragalina

Liceul Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

FILIERA TEORETICA

1

2

1
1
1

2
2
2

1

2

PROFIL UMAN

LIC

12

ZI

Liceul Tehnologic Nr.1
Fundulea

LIC

LIC

LIC

LIC

ZI

ZI

ZI

ZI

SERAL

- filologie
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI
- tehnician ecolog și protecția
calității mediului
- tehnician în agricultură
PROFIL SERVICII
- tehnician în activități economice
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în achiziții și contractări
- coafor-stilist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFIL SERVICII
- tehnician în gastronomie
FILIERĂ VOCAȚIONALĂ
- instructor sportiv

1
1

2
2

1

2

1

2

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL SERVICII
- coafor stilist

1

2

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC
- tehnician în industria textilă și pielărie

1

2

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

CODURI ADMITERE LICEU - ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI
Cod
specializare

Denumire liceu

Nivel Forma
Bi
Filiera Profil
inv
inv
lingv

Denumire specializare

Nr
locuri

Nr
clase

103

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

26

1

104

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI

LIC

Z

TER

UMA ENG Filologie

26

1

105
106

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI

LIC

Z

TER

REA

Matematică-Informatică

104

4

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI

LIC

Z

TER

REA

Ştiinţe ale Naturii

26

1

147
148
149

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

26

1

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI

LIC

Z

TER

UMA ENG Filologie

26

1

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI

LIC

Z

TER

REA

Matematică-Informatică

52

2

150

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI

LIC

Z

TER

REA

Ştiinţe ale Naturii

26

1

101

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI

LIC

Z

THN

SRV

Economic

72

3

102

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI

LIC

Z

THN

SRV

Turism şi alimentaţie

48

2

LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI

LIC

Z

VOC

PED

Învăţători - educatoare

48

2

LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI

LIC

Z

VOC

PED

Educator - puericultor

24

1

LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI

LIC

Z

VOC

ART

Arte plastice şi Decorative

12

0,5

LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI

LIC

Z

VOC

ART

Muzică

12

0,5

125

LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI

LIC

Z

THN

RES

Industrie alimentară

24

1

127

LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI

LIC

Z

THN

SRV

Turism şi alimentaţie

24

1

110

LICEUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI

LIC

Z

THN

RES

Agricultură

24

1

111

LICEUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI

LIC

Z

THN

SRV

Economic

24

1

112

LICEUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI

LIC

Z

THN

RES

Protecţia mediului

24

1

117

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI

LIC

Z

THN

TEH

Electric

24

1

118

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI

LIC

Z

THN

TEH

Electronică automatizări

24

1

119

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

26

1

120

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI

LIC

Z

THN

TEH

Producţie media

24

1

121

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI

LIC

Z

TER

REA

Ştiinţe ale Naturii

26

1

122

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI

LIC

Z

TER

UMA

Ştiinţe Sociale

26

1

129

LICEUL TEHNOLOGIC "DAN MATEESCU" CALARASI

LIC

Z

THN

SRV

Comerţ

24

1

130

LICEUL TEHNOLOGIC "DAN MATEESCU" CALARASI

LIC

Z

THN

SRV

Estetica şi igiena corpului omenesc

24

1

144

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI

LIC

Z

THN

TEH

Electric

24

1

145

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI

LIC

Z

THN

TEH

Mecanică

24

1

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI

LIC

Z

VOC

SPO

Sportiv

24

1

Cod
specializare

Denumire liceu

Nivel Forma
Bi
Filiera Profil
inv
inv
lingv

Denumire specializare

Nr
locuri

Nr
clase

107

COLEGIUL NATIONAL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

78

3

108

COLEGIUL NATIONAL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA

LIC

Z

TER

REA

Matematică-Informatică

26

1

109

COLEGIUL NATIONAL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA

LIC

Z

TER

REA

Ştiinţe ale Naturii

26

1

135

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA

LIC

Z

THN

TEH

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

24

1

136

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA

LIC

Z

THN

SRV

Economic

24

1

137

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

52

2

138

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA

LIC

Z

TER

REA

Ştiinţe ale Naturii

26

1

139

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA

LIC

Z

TER

UMA

Ştiinţe Sociale

26

1

133

LICEUL TEHNOLOGIC "ION GHICA" OLTENITA

LIC

Z

THN

SRV

Estetica şi igiena corpului omenesc

24

1

113

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA

LIC

Z

THN

SRV

Economic

24

1

114

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

26

1

115

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA

LIC

Z

TER

REA

Matematică-Informatică

26

1

116

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA

LIC

Z

TER

REA

Ştiinţe ale Naturii

52

2

140

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA

LIC

Z

THN

RES

Agricultură

24

1

141

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA

LIC

Z

THN

SRV

Economic

24

1

142

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA

LIC

Z

TER

UMA

Filologie

26

1

143

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA

LIC

Z

THN

RES

Protecţia mediului

24

1

132

LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA LIC

Z

THN

SRV

Turism şi alimentaţie

24

1

LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA LIC

Z

VOC

SPO

Sportiv

24

1

Nr
locuri

Nr
clase

ADMITERE LICEU - ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL
Nr crt

Denumire liceu
LICEUL TEHNOLOGIC "ION GHICA" OLTENITA

Nivel Forma
Bi
Filiera Profil
inv
inv
lingv
LIC

S

THN

TEH

Denumire specializare
Industrie textilă şi pielărie

28

Locurile pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și etnie rromă se acordă în limita a 1-2 locuri pe clasă peste numărul de locuri
Legendă: TER - FILIERĂ TEORETICĂ, THN - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, VOC - FILIERĂ VOCAŢIONALĂ, REA - PROFIL REAL,
UMA - PROFIL UMAN, THE - PROFIL TEHNIC, SRV - PROFIL SERVICII, RES - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI,
TEO- PROFIL TEOLOGIC, SPO- PROFIL SPORTIV, PED - PROFIL PEDAGOGIC.

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. înreg.________ /_______- 2022
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal
Data naşterii :

Codul numeric personal:

Z Z

Init. tată:

Numele :

Cod judeţ +cod şcoală
de provenienţă:

L

L

A A A A

Prenumele:

Denumire: ____________________________________________________

Media claselor V – VIII:

,

Notă evaluare naţională limba română:

,

Notă evaluare naţională matematică:

, ,

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi:
Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: _________ / ________
SAU
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _________________________
Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:
Media generală obţinută la evaluarea
naţională luând în calcul nota de
la limba şi literatura română şi matematică:

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

,

Notă evaluare naţională limba
şi literatura maternă:

,

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

, ,

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

Notă la proba de
limbă maternă:

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

,

Notă la proba de
limbă modernă:

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota:

,

Lb:

Nota: ,

,

Notă la proba de
limbă modernă:

,

Cod județ pentru care
se completează opțiuni:
O P Ţ I U N I :

,

L. S.
Director

Denumire
Nr. total de opţ iuni:
j u d e ț : _________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.
2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului
(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123
11 2 3
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5150/30.08.2021 privind
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.

Diriginte

Candidat

Părinte/Tutore/Reprezentant legal

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.
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177.
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180.

181.

182.
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185.
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188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.
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224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5150/30.08.2021 privind
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.

Diriginte

Candidat

Părinte/Tutore/Reprezentant legal

Anexa 1

Preciză riprivind completarea fişei de înscriere în învățământul
profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023

1.
Documente care reglementează înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional de stat şi
în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023:
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional sunt reglementate prin metodologia de admitere şi
calendarul admiterii în învăţământul profesional, aprobat prin ORDIN M.E. nr. 5142/2021 din 30 august 2021
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul
dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023
.
2. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional ?
Înscrierea elevilor în învăţământul profesional se realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare etapă din
calendarul admiterii în învăţământul profesional.
Conform calendarului admiterii, aprobat prin ordinul M.E. nr. 5142/2021 din 30 august 2021, în învăţământul
profesional, admiterea se realizează în 3 etape. Etapele a I-a, a II-a și a III-a de admitere în învăţământul
profesional se organizează la nivelul unităţilor de învăţământ. În fiecare din primele două etape de admitere în
învăţământul profesional se organizează :
înscrierea candidaţilor;
preselecţia candidaţilor, după caz;
proba suplimentară de admitere, după caz;
admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
Dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere
în clasa a IX-a de învăţământ profesional de stat şi de învăţământ dual de stat din partea unor candidaţi din seria
curentă, precum şi din partea unor candidaţi din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului
Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 - până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2022 - 2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate 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,
respectiv 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.
au fost respinși sau nu și-au depus dosarul de înscriere la școlile unde au fost admiși, sau și-au încheiat situația
școlară ulterior, se vor adresa Comisiei de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru a fi repartizați
pe locurile libere în perioada prevăzută în calendarul admiterii.
3. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional ?
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei
a VIII-a din seriile anterioare, în etapele a I-a, a II-a și a III-a de admitere se realizează pe baza fişei de
înscriere în învăţământul profesional și a foii matricole, eliberate de unitatea de învăţământ gimnazial.
Pentru fiecare din etapele de admitere, unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere
în învăţământul profesional fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea în învăţământul profesional.
NOTĂ :Nu se eliberează fișă de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în
stare de corigență sau repetenție.
NOTĂ : Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită eliberarea
fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, care în acest scop se adresează unităţilor de învăţământ
gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.
4. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional ?
Înscrierea candidaţilor în etapele a I-a, a II-a și a III-a de admitere în învăţământul profesional se face la
unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional pe baza opţiunii candidatului pentru o
calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor
exprimate de candidat în fişa de înscriere.

5. Informaţiile din fişa de înscriere
La unitatea de învăţământ gimnazial se completează informaţiile referitoare la datele personale ale
absolvenților clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea
națională, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional și calificările
din oferta acesteia se completează de către candidații asistați de diriginți / cadre didactice din unitatea de
învățământ gimnazial pe baza unei programări pe zile și ore a tuturor candidaților.
6. Înscrierea candidaților admiși în învățământul.
După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional la sediile și pe site-urile unităților de
învățământ, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional pentru fiecare etapă de
admitere, candidații pot depune / transmite la unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de
înscriere cuprinzând actele, în original, prevăzute la art. 14 (2) în Metodologia de organizare și desfășurare a
admiterii în învățământul profesional de stat (OMEN nr. 5068 din 31august 2016).
Depunerea dosarelor se va face după un program detaliat pe zile și ore, afișat de către unitatea de învățământ .
Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, nu își depun
dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi
utilizate pentru următoarele etape de admitere în învățământul profesional.
7.Înscrierea la liceu a candidaților care au participat la admiterea în învățământul profesonal.
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și dual se pot înscrie în etapa a II-a
de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere la liceu.
După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, in perioada menționată în calendarul
admiterii în învățământul profesional, candidații declarați admiși în învățământul profesional, dar care doresc să
participe la admiterea în învățământul liceal, completează la rubrica „mențiuni” din fișa de înscriere opțiunea
de participare la admiterea în învățământul liceal și de renunțare la locul ocupat în învățământul profesional,
mențiune sub care semnează candidatul, părintele/ reprezentantul legal al elevului minor și conducerea unității
de învățământ la care a fost admis în învățământul profesional.

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. înreg.______ /______- 2022
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Data naşterii:

Codul numeric personal:

-

-

Z Z

L

A A A A

Init. tată: Prenumele:

Numele :

Cod judeţ:

L

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________

L. S.
Director

Proba de limbă maternă:
Limba:_______________ Nota:

,

L. S.
Director

Limba:_____________Nota:

L. S.
Director

,

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea:________________________________________

Proba de limbă modernă:
Limba:_______________ Nota:

,

L. S.
Director

Limba: _____________Nota:

L. S.
Director

,

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea: ________________________________________

Limba:_______________ Nota:

,

L. S.
Director

Limba: _____________Nota:

,

L. S.
Director

Unitatea: ____________________________________________ Unitatea: ________________________________________

Proba de aptitudini:
Proba:______________________________________________ Media:

,

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

,

L. S.
Director

L. S.
Director

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

,

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

,

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________

Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba

L. S.
Director

L. S.
Director

- p a g. 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. înreg.______ /_____- 2022
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

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

Data naşterii:

Codul numeric personal:

Z Z

L L

A A A A

Iniț. tată: Prenumele:

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

,

Media la Evaluarea națională

,

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail ………………………………………….………….…,
cu adresa de domiciliu ……………………………………………………………
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi
Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: ______ / ___
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _______
L. S.
Director
al școlii de proveniență

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________
ETAPA I DE ADMITERE
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor

Nr.
crt.

Unitatea de învățământ 1)

Calificarea profesională

Cod calificare2)

Simbol
profesional (P)
/ dual (D)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Candidat

Părinte/Tutore/Reprez. legal

Diriginte

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a județului/municipiului București: Admis

DA

NU

Admis 3) la ……………………………………………………………………………………………….……….. (denumirea unității
de învățământ), calificarea ……………………………………………………..…………………… (denumire), cod ……………
Candidat

Părinte/Tutore/Reprez. legal

L. S.
Președinte
al Comisiei de admitere a județului/municipiului București

Mențiune4):
Candidat

Părinte/Tutore/Reprez. legal

L. S.
Președinte
al Comisiei de admitere a județului/municipiului București

Unitatea = Unitatea de învăţământ la care dorește să se înscrie candidatul. Opțiunile se trec în tabel în ordinea preferințelor candidatului, cu menționarea unității de învățământ și a calificării profesionale.
Cod calificare - se seletează codul aferent calificării vizate din Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional şi învățământul dual, de stat.
Rezultatul repartizării se completează în casetă de către Comisia admitere a județului/municipiului București și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei.
4)
Menţiune = Se completează “Renunț la locul repartizat” dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei.
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
1)

2)
3)

- p a g. 2 -

ETAPA A II-A DE ADMITERE
Opţiuni pentru calificările profesionale din unitățile de învățământ de masă - în ordinea preferinţelor

Nr.
crt.

Unitatea de învățământ 1)

Calificarea profesională

Cod calificare2)

Simbol
profesional (P)
/ dual (D)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Candidat

Părinte/Tutore/Reprez. legal

Diriginte

Rezultatul repartizării de către Comisia admitere a județului/municipiului București: Admis

DA

NU

Admis 3) la ……………………………………………………………………………………………….……….. (denumirea unității
de învățământ), calificarea ……………………………………………………..…………………… (denumire), cod ……………
Candidat

Părinte/Tutore/Reprez. legal

L. S.
Președinte
al Comisiei de admitere a județului/municipiului București

Mențiune4):

Candidat

Părinte/Tutore/Reprez. legal

L. S.
Președinte
al Comisiei de admitere a județului/municipiului București

Unitatea = Unitatea de învăţământ la care dorește să se înscrie candidatul. Opțiunile se trec în tabel în ordinea preferințelor candidatului, cu menționarea unității de învățământ și a calificării profesionale.
Cod calificare - se seletează codul aferent calificării vizate din Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional şi învățământul dual, de stat.
Rezultatul repartizării se completează în casetă de către Comisia admitere a județului/municipiului București și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei.
4)
Menţiune = Se completează “Renunț la locul repartizat” dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și președintele comisiei.
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
1)

2)
3)

4
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ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022—2023
Data-limită/Perioada

Activitatea
Pregătirea admiterii

1 martie 2022

9 mai 2022

Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă
Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2022—2023 în învățământul
profesional și în învățământul dual de stat
Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări
profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând
datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin
verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în
învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022—2023
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare

9—13 mai 2022

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal,
în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022—2023
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu
privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a
modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat, precum și a
unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii

20 mai 2022

Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul
București, în versiune electronică și tipărită

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat
1 martie—13 mai 2022 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2021—2022, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial,
organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor
pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea
oportunităților oferite de învățământul dual. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai
centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate
pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).
16 mai—3 iunie 2022 Sedințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora,
pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de
școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din fișa de
înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat
În județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice
privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferință online etc.).
16—27 mai 2022 Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor
educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă
educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau dual vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor
educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate
pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).
Data-limită/Perioada

Activitatea

8 iunie 2022

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolVenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți,
repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de
date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice
completării acestor date în aplicația informatică centralizată

9 iunie 2022

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

— numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților
naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;

— pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat
în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru
înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
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11—13 mai 2022

16—17 mai 2022

Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere precum modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea
în învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”).
Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea
anexelor fișelor de înscriere
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022.

18—20 mai 2022

Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

23 mai 2022
27 mai 2022

30—31 mai 2022
3 iunie 2022
8 iunie 2022

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea
probelor)
Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor
de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de
Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Pregătirea admiterii
8 aprilie 2022

9 mai 2022

Data-limită/Perioada
27 mai 2022

27 mai 2022

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de
admitere pe locurile speciale pentru rromi
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi NOTĂ:
După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi
NOTĂ:
Locurile speciale pentru candidații rromi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate
peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă.
Nu se alocă locuri speciale pentru candidații rromi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează
preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
Activitatea
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă
NOTĂ:
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este
transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a
emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor care o emite, potrivit
statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului
care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la
unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi
NOTĂ:
Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio
etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022—2023.

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi
4—5 iulie 2022

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile speciale pentru rromi de către
candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ
sau prin formular transmis electronic NOTĂ:’
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare
nedorită!

6 iulie 2022

Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a
municipiului București
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților NOTĂ:’
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ
până la data de 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional și
dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu
completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.

7 iulie 2022
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Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă

Pregătirea admiterii
8 aprilie 2022

8 aprilie 2022

9 mai 2022

Data-limită/Perioada
27 mai 2022

4—5 iulie 2022

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe
educaționale speciale a elevului
NOTĂ:
Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din
Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011,
cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de învățământ de proveniență a certificatului de
orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului,
în vederea înscrierii acestuia pe locurile distincte alocate în unități de învățământ de masă
Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1—2 locuri/fiecare
clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) NOTĂ:
Locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri
alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă
locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici
la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii
sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
Activitatea
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct
alocate pentru elevii cu CES
NOTĂ:
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distincte alocate în unități de
învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional
și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință
se va întocmi proces- verbal de informare/instruire.
Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri distincte alocate pentru elevii
cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a,
la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
NOTĂ:
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare
nedorită!

4—5 iulie 2022

Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la ISJ/ISMB —
comisia de admitere județeană/a municipiului București

7 iulie 2022

Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor
candidaților
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza
opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ
până la data de 3 iunie 2022. Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate
acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările
ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită,
în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru
participarea la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat
și dual)
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
4—6 iulie 2022
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București,
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data
de 3 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de
opțiunile exprimate de aceștia. NOTĂ:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările
pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de
stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru
4—8 iulie 2022
minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților
claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea
acestora din aplicația informatică centralizată.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru
candidații care solicită aceasta
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul
la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
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4—8 iulie 2022

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de
înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare
pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această
etapă atât candidații rromi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe
locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

8 iulie 2022

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în
învățământul profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de
învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor
suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate
a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru
admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care organizează’
preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează
preselecție, precum și procedura de preselecție.
Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și
afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție

11—12 iulie 2022
Pentru candidații care
optează pentru unitățile de
învățământ și calificările la
care se organizează sesiune
de preselecție
11—12 iulie 2022
Pentru candidații care
optează pentru unitățile de
învățământ și calificările la
care se organizează sesiune
de preselecție

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii
candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și calificări la care nu s-au organizat probe de
preselecție în învățământul profesional sau’ probe eliminatorii în învățământ dual până la termenul stabilit prin calendarul
admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.
In situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea
rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații
detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii
organizatorice). Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la
cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte
unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de
preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).
11—13 iulie 2022
Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de stat de la unitatea
Pentru candidații care
de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
optează pentru unitățile de
învățământ și calificările la NOTĂ:
care se organizează sesiune În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ
nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale
de preselecție
pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe
locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea
rezultatelor obținute la această probă.
Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat,
11—13 iulie 2022
inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional și dual de stat
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care
au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe
eliminatorii organizate în învățământul dual. NOTĂ:’’
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. înscrierea candidaților
respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe,
prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
Data-limită/Perioada
13 iulie 2022

Activitatea
Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, a
listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare
de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de
învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite — situație în care se va preciza
dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul
de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba
suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la
învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională

14 iulie 2022

Desfășurarea probei suplimentare de admitere
NOTĂ:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai
mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la
organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de
candidați depășește numărul de locuri.
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba

14 iulie 2022
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15 iulie 2022

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au
organizat proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul
din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București
a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de
învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

15 iulie 2022

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, pentru învățământul profesional de stat, a listei
candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat.
Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor
respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere
de către candidații respinși.
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub
efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi
înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor
minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, în limita locurilor
disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa
I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși In cazul retragerii fișelor
de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere
a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional la comisia județeană/a
municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a
candidaților admiși în această etapă de admitere

18—21 iulie 2022

18—21 iulie 2022

21 iulie 2022

22 iulie 2022

22 iulie 2022

Data-limită/Perioada
22 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022

26—28 iulie 2022

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor
speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificările la care s-a organizat
preselecție.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației
rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a
situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual din
județ/municipiul București
Activitatea
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației
rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a
situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual din
județ/municipiul București
Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în
învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional de stat din județ/municipiul București.
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ
nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa
de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic
și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a
situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a
situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din
învățământul dual din județ/municipiul București
Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional de stat din județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional de stat din județ/municipiul București.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru
candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul
dual.
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul
la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
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26—28 iulie 2022

28 iulie 2022

Data-limită/Perioada

29 iulie 2022
Pentru candidații care
optează pentru unitățile de
învățământ și calificările la
care se organizează
sesiune de preselecție

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau
au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la unitățile de învățământ care
au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare
pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această
etapă atât candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în
învățământul profesional
Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau
probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere
ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se vor afișa împreună cu lista
candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate
necesare candidaților, alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la
care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se
organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează sesiune de
preselecție, însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu
au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție,
aceștia vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei
a II-a de admitere.
Activitatea
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru
admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care organizează
preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează
preselecție, precum și procedura de preselecție.
Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și
afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților
29 iulie 2022
respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a
Pentru candidații care
municipiului București.
optează pentru unitățile de Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea
învățământ și calificările la candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de
care se organizează
repartizări și redistribuiri pe locurile libere. Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de
sesiune de preselecție admitere județeană/a municipiului București
In situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ
nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale
pe care le-au marcat în fișa de înscriere.
În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea
rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații
detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii
organizatorice). Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.
Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați depășește numărul de locuri
1 august 2022
1 august 2022

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba

2 august 2022

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Rezolvarea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au
organizat proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul
din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București
a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de
învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

3 august 2022

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a listei
candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat
Afișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor
respinși la învățământul profesional de stat
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere
de către candidații respinși
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub
efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi
înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia
de admitere județeană/a municipiului București, prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei
ședințe publice la care vor fi invitați să participe
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4—5 și 8 august 2022

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși .In cazul retragerii fișelor
de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de
depunere a dosarelor de înscriere.
Data-limită/Perioada
Activitatea
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic
8 august 2022
și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației
locurilor neocupate în învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se
organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe
eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri
disponibile, dar care, în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora, sunt interesate să își completeze locurile
libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
Etapa a IlI-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București
9—10 august 2022

Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de
repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a
cazurilor speciale

9—10 august 2022 (conform Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea de către comisia
graficului afișat de comisia de de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare
admitere județeană/a
de admitere, atât la învățământul liceal, cât și la cel profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate
municipiului București)
prin depunerea dosarelor de înscriere
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la
care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea
candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale
Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu sau întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu, precum și părinții/tutorii legali ai acestora.
NOTĂ:
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere,
este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual, probe
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile vor fi posibile
doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă
educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal
constituite
10 august 2022

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în
învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile
realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București

10 august 2022

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
ANEXA Nr. 2
CALENDARUL
admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2022—2023

Data-limită/Perioada
1 martie 2022

Activitatea
Pregătirea admiterii
Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă
Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în anul școlar 2022—2023 în învățământul
profesional și în învățământul dual de stat

9 mai 2022

Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale,
cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților
de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale
elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea,
după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde în secțiuni distincte informații despre admiterea în
învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022—2023
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare

9—13 mai 2022

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal,
în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022—2023
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu
privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a
modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat, precum și a
unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii
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Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul
București, în versiune electronică și tipărită

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2021—2022, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial
1 martie—13 mai 2022
organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor
pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional, cu evidențierea
oportunităților oferite de învățământul dual. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai
centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și învățământul dual.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate
pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare etc.).
16 mai—3 iunie 2022

Sedințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora,
pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în
învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în
învățământul profesional și dual de stat În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod
obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).

16—27 mai 2022

Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor
educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă
educațională pentru învățământul dual și/sau pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatorii economici
parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință online, materiale postate
pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ/ISMB etc.).

Data-limită/Perioada
8 iunie 2022

9 iunie 2022

Activitatea
Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți,
repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de
date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice
completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

— numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților
naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne

— pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în
11—13 mai 2022

gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru
înscrierea în învățământul liceal, profesional și dual)
Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
NOTĂ:
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în
învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”).

16—17 mai 2022

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea
anexelor fișelor de înscriere
NOTĂ:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 mai 2022.

18—20 mai 2022
23 mai 2022

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea
probelor)

27 mai 2022

30—31 mai 2022

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

3 iunie 2022

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor
de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial absolvite

8 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de
Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Pregătirea admiterii
8 aprilie 2022

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de
admitere pe locurile speciale pentru rromi
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi NOTĂ:
După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
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Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi
NOTĂ:
Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații rromi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului
București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate
peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare.

Data-limită/Perioada

Activitatea
Nu se alocă locuri speciale pentru candidații rromi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează
preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

27 mai 2022

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă
NOTĂ:
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și online. În această situație, recomandarea este
transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a
emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor care o emite, potrivit
statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului
care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise de apartenență la etnia rromă la unitatea
de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi
NOTĂ:
Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio
etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022—2023.

27 mai 2022

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi
4—5 iulie 2022

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile speciale pentru rromi de către
candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ
sau prin formular transmis electronic NOTĂ:’
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare
nedorită.

6 iulie 2022

Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a
municipiului București

7 iulie 2022

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București,
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data
de 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional și dual
de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Pot fi repartizați candidați rromi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe
de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului scris
din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare
pentru rromi peste numărul de locuri solicitate inițial de operatorul economic respectiv pentru școlarizarea în învățământul dual.
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă
Pregătirea admiterii
8 aprilie 2022

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe
educaționale speciale a elevului
NOTĂ:’
Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din
Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011,
cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Data-limită/Perioada
8 aprilie 2022

Activitatea
Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de învățământ de proveniență a certificatului de
orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului,
în vederea înscrierii acestuia pe locurile distincte alocate în unități de învățământ de masă

9 mai 2022

Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1—2 locuri/fiecare
clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) NOTĂ:
Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de admitere județene/a
municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori ca
locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă de
calificare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se
organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se
organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri
disponibile.

27 mai 2022

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distincte
alocate pentru elevii cu CES
NOTĂ:
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distincte alocate în unități de
învățământ de masă și la acestea pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional
și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință
se va întocmi proces- verbal de informare/instruire.
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Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri distincte alocate pentru elevii
4—5 iulie 2022
cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de
diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
NOTĂ:
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare
nedorită.
4—5 iulie 2022
7 iulie 2022

Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la ISJ/ISMB —
comisia de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor
candidaților
NOTĂ:
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza
opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, respectiv a
municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de
învățământ până la data 3 iunie 2022.
Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora se calculează conform
art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.
3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Pot fi repartizați candidați cu CES la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează
probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, numai după primirea acordului
scris din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor
suplimentare pentru candidați cu CES peste numărul de locuri acordate prin planul de școlarizare în învățământul dual.
Candidații nerepartizați pe locurile distincte alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită,
în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru
participarea la etapele ulterioare de admitere.

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și
dual)
4—6 iulie 2022

Data-limită/Perioada

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București,
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data
de 3 iunie 2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de
opțiunile exprimate de aceștia.
Activitatea
NOTĂ:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru
învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual

Etapa I de admitere în învățământul dual
4—8 iulie 2022

4—8 iulie 2022

8 iulie 2022

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru
minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile
privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea
națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru
candidații care solicită înscrierea în învățământul dual
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul
la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere
în învățământul profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru
completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această
etapă atât candidații rromi — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe
locurile speciale destinate acestora.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul
dual
În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile,
precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de
locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe
eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza
dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați
depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere,
în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru
admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
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11—12 iulie 2022 Pentru Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și
candidații care optează pentru afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii
unitățile de învățământ și
calificările la care se
organizează probe eliminatorii
11—12 iulie 2022 Pentru Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii
candidații care optează pentru Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună
unitățile de învățământ și cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ
calificările la care se
care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de
organizează probe eliminatorii învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în
învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.
În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile,
precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor
eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte
necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților
respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual de stat în vederea înscrierii la alte unități
de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe’ de preselecție,
respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual. Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
11—13 iulie 2022 Pentru
Ridicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de stat de
candidații care optează pentru la unitatea de învățământ care a organizat probele
Unitățile de învățământ și ’ NOTĂ:’
calificările la care se
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ
organizează probe eliminatorii nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări
profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care
se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza
o probă de admitere.
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi
admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.
Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de
11—13 iulie 2022
stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, de preselecție în învățământul
profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat. Se pot înscrie și alți candidați interesați care
nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. înscrierea candidaților
respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași
fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual
pentru care optează.
13 iulie 2022
Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei
candidaților înscriși la învățământul dual
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora,’ acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice)
privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât
numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați
înscriși pe numărul de locuri disponibile — situație în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa
de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la
învățământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională
14 iulie 2022
Desfășurarea probelor de admitere
NOTĂ:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul
elevilor înscriși este mai mare’ decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe ’ de admitere
indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la
anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările
la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe
14 iulie 2022
’
’
’
Depunerea contestațiilor la probele de admitere
15 iulie 2022
Rezolvarea contestațiilor
Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care le-au organizat
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul
din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși
la admiterea în’ învățământul dual de către’ toate unitățile de’ învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de
admitere
15 iulie 2022

18—21 iulie 2022

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul dual
și în învățământul profesional de stat
Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere
de către candidații respinși
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub
efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi
înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor
minime,
se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, în limita locurilor
disponibile la alte clase sau unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de stat de către candidații declarați respinși
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de
admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
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21 iulie 2022

22 iulie 2022

22 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022

25 iulie 2022
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Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor
de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de
depunere a dosarelor de înscriere.
Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional la comisia
județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de
înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor
speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care
s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației
rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a
situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual din
județ/municipiul București
Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în
învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea
cazurilor speciale
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul dual
de stat din județ/municipiul București.
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ
nu a organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat
în fișa de înscriere.
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic
și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a
situației locurilor neocupate la învățământul dual
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a
situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din
învățământul dual din județ/municipiul București
Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul
profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual.

Etapa a ll-a de admitere în învățământul dual
26—28 iulie 2022

26—28 iulie 2022

28 iulie 2022

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional și dual de stat pentru
candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul
dual
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul
la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau
au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la unitățile de învățământ care
au ofertă educațională pentru învățământ profesional de stat și/sau învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional și dual de stat Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă
informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta
școlii.
NOTĂ:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această
etapă atât candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților
înscriși în învățământul dual
Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de
numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depășirii
numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși,
informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților,
alte detalii organizatorice).
Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la
care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se
organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează probe eliminatorii
însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat
mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor
fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de
admitere.
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul
dual, pentru fiecare calificare profesională
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29 iulie 2022 Pentru
candidații care optează
pentru unitățile de
învățământ și calificările la
care se organizează probe
eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora conform graficului stabilit și
afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dual
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii pentru
calificările respective
Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților
respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a
municipiului București.
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional și dual eliberează, la cererea
candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual de stat în vederea participării
la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către
comisia de admitere județeană/a municipiului București.
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ
nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări
profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. NOTĂ:’’
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.

1 august 2022 Pentru
Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul
candidații care optează
în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform
pentru unitățile de
graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe suplimentare
învățământ și calificările la
care se organizează probe
de admitere și probe
suplimentare
admitere
1 augustde
2022
2 august 2022

3 august 2022

Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ
Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizat proba de admitere sau
proba suplimentară de admitere
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din
metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși
la admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă
au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși în învățământul
dual
Afișarea de către unitățile de învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dual Afișarea
precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către
candidații respinși
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub
efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi
înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, prin comisia
de admitere județeană/a municipiului București — prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei
ședințe publice la care vor fi invitați să participe

Data-limită/Perioada
4—5 și 8 august 2022

Activitatea
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși În cazul retragerii fișelor
de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți
candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de
depunere a dosarelor de înscriere

8 august 2022

Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic
și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației
locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se
organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe
eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri
disponibile, dar care — în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora — sunt interesate să își completeze
locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.

Etapa a IlI-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București
9 august 2022

Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de
repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a
activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
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9—10 august 2022 (conform
graficului afișat de comisia de
admitere județeană/a
municipiului București)

Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată
pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 11 iulie
2022.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Repartizarea de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare
de admitere, atât la învățământul liceal, cât și la cel profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu și-a depus dosarele de
înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la
care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea
candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă
educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal
constituite
NOTĂ:’
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere,
este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual, probe
eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile
doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatori economici.

10 august 2022

Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase
libere în învățământul profesional și învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale,
repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

10 august 2022

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
C Ă L ĂR A Ș I

Nr.
Crt

1

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (ÎN DETALIU)
PE ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL DE STAT
SPECIALIZĂRI – FIȘA ÎNSCRIERE
Unitatea de invatamant
Nivel
Forma
Specializarea
Nr.
invat.
invat.
Locuri

Liceul ,,Danubius’’
Călăraşi

PROFESIONAL

ZI

PROFESIONAL
DUAL

2

3

4

5

Liceul Pedagogic
,,Ștefan Bănulescu’’
Călăraşi
PROFESIONAL

ZI

Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Călărași

PROFESIONAL

ZI

Liceul Agricol
“Sandu Aldea” Călărași

PROFESIONAL

Liceul Tehnologic
“Dan Mateescu” Călărași

PROFESIONAL

ZI

ZI

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANIC
-sudor
DOMENIUL ELECTROMECANICĂ
- Electromecanic utilaje și instalații
industriale
- Electromecanic utilaje și instalații
industriale (învățământ dual)
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospătar (chelner) vânzător în unități
de alimentație
- bucătar
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- tinichigiu vopsitor auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE NATURALE
SI PROTECTIA MEDIULUI
DOMENIUL INDUSTRIE
ALIMENTARA
- brutar – patiser – preparator produse
fainoase
DOMENIUL AGRICULTURA
- horticultor
- zootehnist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în unități
de alimentație
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL COMERȚ
- comerciant vânzător
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA ȘI IGIENA
CORPULUI OMENESC
- frizer-coafor, manichiurist,
pedichiurist

PROFIL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
-confecționer produse textile
DOMENIUL MECANICA
- confecționer tâmplărie din aluminiu și
mase plastice

48

24

12
12
48

24
24
72

48
24
48

24

12
12
120

24

24

24

24

12

DOMENIUL ELECTROMECANICA
-electromecanic utilaje și instalații
industriale (învățământ dual)

PROFESIONAL
DUAL

6

7

Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu’’
Oltenița

Liceul Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

Liceul
,,Alexandru-Odobescu “
Lehliu-Gară

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

ZI

ZI

ZI

8

9
10

11

Liceul Tehnologic
“Duiliu Zamfirescu “
Dragalina

PROFESIONAL

ZI

PROFESIONAL

ZI

Liceul Tehnologic Nr.1
Borcea

Școala Profesională
”Constantin George
Călinescu” Grădiștea

PROFESIONAL

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- sudor
DOMENIUL ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI
- electronist aparate și echipamente
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- lacatus mecanic prestari servicii
- mecanic auto
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA
SI PIELARIE
- confectioner produse textile
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA SI IGIENA
CORPULUI OMENESC
- frizer – coafor – manichiurist –
pedichiurist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA
SI PIELARIE
- confectioner produse textile
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
- cofetar-patiser
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE NATURALE
SI PROTECTIA MEDIULUI
DOMENIUL AGRICULTURA
- agricultor culturi de câmp
- horticultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol

Observaţii.
1. Pentru elevii de etnie rromă se alocă maxim două locuri pe clasă peste numărul de locuri
specificat.
2. Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se alocă maxim două locuri pe clasă peste
numărul de locuri specificat.

12

72
24
24

24
96

24
24

24

24
96

24

24
24
24
24

24
48

24
24
24

24

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
C Ă L ĂR A Ș I
Lista cuprinzând locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații /elevii
rromi - anul școlar 2022 – 2023
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI/ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL
Nr.
Crt

Unitatea de
invatamant

1

Liceul
,,Danubius’’
Călăraşi

Nivel
invat.

PROFESIONAL

For
ma
invat
.

ZI

PROFESIONAL
DUAL

2

Liceul
Pedagogic
,,Ștefan
Bănulescu’’
Călăraşi

PROFESIONAL

ZI

3

4

Liceul
Tehnologic
Transporturi
Auto
Călărași

Liceul Agricol
“Sandu Aldea”
Călărași

PROFESIONAL

PROFESIONAL

ZI

ZI

Specializarea

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANIC
-sudor
DOMENIUL
ELECTROMECANICĂ
- Electromecanic utilaje și
instalații industriale
- Electromecanic utilaje și
instalații industriale
(învățământ dual)
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospătar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
- bucătar
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- tinichigiu vopsitor auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE
NATURALE SI PROTECTIA
MEDIULUI
DOMENIUL INDUSTRIE
ALIMENTARA
- brutar – patiser – preparator
produse făinoase
DOMENIUL AGRICULTURA
- horticultor
- zootehnist

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2
1

4
2

1

2

1
1

2
2

5

Liceul
Tehnologic
“Dan Mateescu”
Călărași

ZI
PROFESIONAL

PROFESIONAL
DUAL

6

7

Liceul
Tehnologic
,,Nicolae
Bălcescu’’
Oltenița

Liceul
Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

PROFESIONAL

ZI

ZI
PROFESIONAL

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL COMERȚ
- comerciant vânzător
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA ȘI
IGIENA CORPULUI OMENESC
- frizer-coafor, manichiurist,
pedichiurist
PROFIL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
-confecționer produse textile
DOMENIUL MECANICA
- confecționer tâmplărie din
aluminiu și mase plastice
DOMENIUL
ELECTROMECANICA
-electromecanic utilaje și
instalații
industriale (învățământ dual)
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- sudor
DOMENIUL ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI
- electronist aparate și
echipamente
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- lacatus mecanic prestari
servicii
- mecanic auto
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILA SI PIELARIE
- confectioner produse textile
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA SI
IGIENA CORPULUI OMENESC
- frizer – coafor – manichiurist –
pedichiurist

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

8

9

Liceul
,,AlexandruOdobescu “
Lehliu-Gară

Liceul
Tehnologic
“Duiliu
Zamfirescu “
Dragalina

ZI
PROFESIONAL

PROFESIONAL

ZI

PROFESIONAL ZI
10

11

Liceul
Tehnologic Nr.1
Borcea

Școala
Profesională
”Constantin
George
Călinescu”
Grădiștea

PROFESIONAL

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILA SI PIELARIE
- confectioner produse textile
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
- cofetar-patiser
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE
NATURALE SI PROTECTIA
MEDIULUI
DOMENIUL AGRICULTURA
- agricultor culturi de câmp
- horticultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
C Ă L ĂR A Ș I

Lista cuprinzând locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă
pentru candidații /elevii cu CES -anul școlar 2022 – 2023
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI/ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL
Nr.
Crt

1

Unitatea de
invatamant

Liceul
,,Danubius’’
Călăraşi

Nivel
invat.

PROFESIONAL

For
ma
invat
.
ZI

PROFESIONAL
DUAL

2

3

4

Liceul
Pedagogic
,,Ștefan
Bănulescu’’
Călăraşi
Liceul
Tehnologic
Transporturi
Auto
Călărași

Liceul Agricol
“Sandu Aldea”
Călărași

PROFESIONAL

ZI

PROFESIONAL

ZI

PROFESIONAL

ZI

Specializarea

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANIC
-sudor
DOMENIUL
ELECTROMECANICĂ
- Electromecanic utilaje și instalații
industriale
- Electromecanic utilaje și instalații
industriale (învățământ dual)
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospătar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
- bucătar
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- tinichigiu vopsitor auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE
NATURALE SI PROTECTIA
MEDIULUI
DOMENIUL INDUSTRIE
ALIMENTARA
- brutar – patiser – preparator
produse
fainoase
DOMENIUL AGRICULTURA
- horticultor
- zootehnist

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2
1

2
2

1

2

1
1

2
2

5

Liceul
Tehnologic
“Dan Mateescu”
Călărași

PROFESIONAL

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL COMERȚ
- comerciant vânzător
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA ȘI
IGIENA CORPULUI OMENESC
- frizer-coafor, manichiurist,
pedichiurist

PROFIL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
-confecționer produse textile
DOMENIUL MECANICA
- confecționer tâmplărie din
aluminiu și mase plastice

PROFESIONAL
DUAL

6

7

8

Liceul
Tehnologic
,,Nicolae
Bălcescu’’
Oltenița

Liceul
Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

Liceul
,,AlexandruOdobescu “
Lehliu-Gară

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

ZI

ZI

ZI

DOMENIUL
ELECTROMECANICA
-electromecanic utilaje și instalații
industriale (învățământ dual)
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- sudor
DOMENIUL ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI
- electronist aparate și echipamente
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- lacatus mecanic prestari
servicii
- mecanic auto
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILA SI PIELARIE
- confectioner produse textile
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA SI
IGIENA CORPULUI OMENESC
- frizer – coafor – manichiurist –
pedichiurist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE
TEXTILA SI PIELARIE
- confectioner produse textile
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
- cofetar-patiser
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

2
1
1

2

2
1

1

2

1

2
2

1
2
1
2
1

9

Liceul
Tehnologic
“Duiliu
Zamfirescu “
Dragalina

PROFESIONAL

PROFESIONAL

10

11

ZI

ZI

Liceul
Tehnologic Nr.1
Borcea

Școala
Profesională
”Constantin
George
Călinescu”
Grădiștea

PROFESIONAL

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE
NATURALE SI PROTECTIA
MEDIULUI
DOMENIUL AGRICULTURA
- agricultor culturi de câmp
- horticultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol

1

1

2

1
1

2
2

2

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI
C A L AR A S I
PLANUL DE SCOLARIZARE PE UNITATI DE INVATAMANT
(CODURI ADMITERE)
PE ANUL SCOLAR 2022 – 2023
INVATAMANT PROFESIONAL ȘI DUAL DE STAT

Nr.
Crt

1

Unitatea de invatamant

Liceul ,,Danubius’’
Călăraşi

Nivel
invat.

PROFESIONAL

Forma
invat.

ZI

PROFESIONAL
DUAL

2

3

4

5

Liceul Pedagogic
,,Ștefan Bănulescu’’
Călăraşi

PROFESIONAL

Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Călărași

PROFESIONAL

Liceul Agricol
“Sandu Aldea” Călărași

PROFESIONAL

Liceul Tehnologic
“Dan Mateescu” Călărași

PROFESIONAL

ZI

ZI

ZI

ZI

Specializarea

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANIC
-sudor
DOMENIUL ELECTROMECANICĂ
- Electromecanic utilaje și instalații
industriale
- Electromecanic utilaje și instalații
industriale (învățământ dual)
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospătar (chelner) vânzător în unități
de alimentație
- bucătar
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- tinichigiu vopsitor auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE NATURALE
SI PROTECTIA MEDIULUI
DOMENIUL INDUSTRIE
ALIMENTARA
- brutar – patiser – preparator produse
fainoase
DOMENIUL AGRICULTURA
- horticultor
- zootehnist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în unități
de alimentație
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL COMERȚ
- comerciant vânzător
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA ȘI IGIENA
CORPULUI OMENESC
- frizer-coafor-manichiuristpedichiurist
PROFIL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ
ȘI PIELĂRIE
-confecționer produse textile
DOMENIUL MECANICA
- confecționer tâmplărie din aluminiu și
mase plastice

COD
admitere

511
543
543

599
601

527
506

603

591
593

599

597

630

620
505

PROFESIONAL
DUAL

6

7

Liceul Tehnologic
,,Nicolae Bălcescu’’
Oltenița

Liceul Tehnologic
”Ion Ghica”
Oltenița

Liceul
,,Alexandru-Odobescu “
Lehliu-Gară

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

DOMENIUL ELECTROMECANICA
-electromecanic utilaje și instalații
industriale (învățământ dual)

ZI

ZI

ZI

8

9
10

11

Liceul Tehnologic
“Duiliu Zamfirescu “
Dragalina

PROFESIONAL

ZI

PROFESIONAL

ZI

Liceul Tehnologic Nr.1
Borcea

Școala Profesională
”Constantin George
Călinescu” Grădiștea

PROFESIONAL

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
- sudor
DOMENIUL ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI
- electronist aparate și echipamente
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- lacatus mecanic prestari servicii
- mecanic auto
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA
SI PIELARIE
- confectioner produse textile
PROFILUL SERVICII
DOMENIUL ESTETICA SI IGIENA
CORPULUI OMENESC
- frizer – coafor – manichiurist –
pedichiurist
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA
SI PIELARIE
- confectioner produse textile
DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE
- ospatar (chelner) vânzător în
unități de alimentație
- cofetar-patiser
DOMENIUL MECANICA
- mecanic auto
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL RESURSE NATURALE
SI PROTECTIA MEDIULUI
DOMENIUL AGRICULTURA
- agricultor culturi de câmp
- horticultor
FILIERA TEHNOLOGICA
PROFILUL TEHNIC
DOMENIUL MECANICA
- mecanic agricol

Observaţii.
1. Pentru elevii de etnie rromă se alocă maxim două locuri pe clasă peste numărul de locuri
specificat.
2. Pentru elevii cu cerințe speciale se alocă maxim două locuri pe clasă peste numărul de locuri
specificat.

543

527
511

551

538
527

620

630

620

599
600
527

536

587
591

536
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT
Data naşterii:

Codul numeric personal:

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Iniț. tată: Prenumele:

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

Media la Evaluarea națională

,

,

Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail …………………………………………….……………,
Adresa de domiciliu: ……………………………………………………………………………
Şcoala de provenienţă: __________________________________________________ L.S. Director al şcolii de provenienţă
OPŢIUNI PENTRU ETAPA I DE ADMITERE
Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță)
de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Candidat

Proba preselecție/ eliminatorie :1)

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de admitere: 2)
Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Nota:
Lb:

,

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

Menţiune: 3) ………………….
L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Candidat

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță)
de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat

L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Proba preselecție/ eliminatorie :1)

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de admitere: 2)

Nota:

Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:

,

Lb:

Respins

,

Nota:
Rezultat admitere:

,

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

Menţiune: 3) ………………….
L.S. Candidat

L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Datele referitoare la proba de preselecție (în cazul învățământului profesional), respectiv proba eliminatorie (în cazul învățământului dual), se vor completa doar în situația în care acest tip de probe sunt
prevăzute în procedura de admitere în învățământul profesional / dual la unitatea de învățământ respectivă.
2)
Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă doar la situațiile în care sunt necesare probe de admitere ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri, sau în situația
în care, prin procedura de admitere în învățământului dual la unitatea de învățământ respectivă, sunt prevăzute probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe locurile disponibile.
3)
Menţiune = Se completează „RETRAS” dacă un elev admis se retrage și se semnează de către candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii.
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul prelucrării
datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
1)
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OPŢIUNI PENTRU ETAPA A II-A DE ADMITERE
Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță)
de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Candidat

Proba preselecție/ eliminatorie :1)

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de admitere: 2)

Nota:

Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:
Menţiune: 3)

Lb:

,

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Respins

,

Nota:

,

Rezultat admitere:

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

………………….
L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Candidat

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Unitatea la care se înscrie: __________________________________________________________
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.
2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță)
de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.

L.S. Candidat

L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

Proba preselecție/ eliminatorie:1)

Rezultat: Admis

Proba suplimentară de admitere: 2)

Nota:

Nota la proba de limbă maternă
Media de admitere:

,

Lb:

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Respins

,

Nota:
Rezultat admitere:

,

Lb:
Admis

Nota:

,

Respins

Menţiune: 3) ………………….
L.S. Candidat

L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal

L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual

Datele referitoare la proba de preselecție (în cazul învățământului profesional), respectiv proba eliminatorie (în cazul învățământului dual), se vor completa doar în situația în care acest tip de probe sunt
prevăzute în procedura de admitere în învățământul profesional / dual la unitatea de învățământ respectivă.
2)
Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă doar la situațiile în care sunt necesare probe de admitere ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri, sau în situația
în care, prin procedura de admitere în învățământului dual la unitatea de învățământ respectivă, sunt prevăzute probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe locurile disponibile.
3)
Menţiune = Se completează „RETRAS” dacă un elev admis se retrage și se semnează de către candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii.
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul prelucrării
datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.
1)

Inspectoratul Școlar al Județului Călărași
ADRESE ȘI TELEFOANE UTILE
Nr.
Unitate școlară/ instituție
crt.
1 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

2 COLEGIUL NAȚIONAL ,,BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAȘI
3 LICEUL TEORETIC ,,MIHAI EMINESCU” CĂLĂRAȘI
4 LICEUL ,,DANUBIUS” CĂLĂRAȘI
5 COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI
6 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CĂLĂRAȘI
7 LICEUL AGRICOL ,,SANDU ALDEA” CĂLĂRAȘI
8 LICEUL PEDAGOGIC ,,STEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAȘI
9 COLEGIUL NAȚIONAL ,,NEAGOE BASARAB” OLTENIȚA
10 LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” OLTENIȚA
11 LICEUL ,,ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARĂ
12 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA
13 LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA
14 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DAN MATEESCU” CĂLĂRAȘI
15 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION GHICA" OLTENIȚA
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA
Pagini WEB:
Ministerul Educației
Site Admitere M.E.
Inspectoratul Școlar Judeţean Călărași

Adresa, telefon
Str. Sloboziei, Nr. 28
Tel. 0242/315949, 0242/315647
Fax. 0242/312810
Călărași, Str. Prel. București, Nr.133-147
Tel. 0242/312968
Călărași, Str. Prel. București, Nr. 8-12
Tel. 0242/333553
Călărași, Str. Bărăganului, Nr. 1
Tel. 0242/333280
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.88
Tel. 0242/312142
Călărași, Str. Sloboziei, Nr. 1,
Tel. 0242/314874
Călărași, str. Prel. București, Nr. 4
Tel.0242/334666
Călărași, str. Prel. București, Nr. 1
Tel. 0242/312308
Oltenița, Str. Al. Sahia, Nr. 151
Tel. 0242/512159
Oltenița, Str. Portului, Nr. 3
Tel. 0242/515792
Lehliu Gară, str. Viitorului, Nr. 9
Tel. 0242/640115
Fundulea, str.Nicolae Titulescu, Nr. 3
Tel. 0242/642079
Loc. Dragalina, str. Gării, Nr. 2
Tel. 0242708333
Călărași, str. Prel. București, Nr. 8-12
Tel. 0242/334312
Oltenița, Str. Argeșului, Nr. 7
Tel. 0242/515729
Loc. Borcea.
Tel. 0242/340029

www.edu.ro
http://admitere.edu.ro/2022/
http://www.isj-cl.ro

