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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 opţiuni, conform modelului prezentat în fisa de opţiuni. Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 
2019, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2019-2020, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. Absolvenţii învăţământului 
gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020, se 
pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă.  
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 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.  
5. Pentru liceele care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv, comisia de admitere 
judeţeană va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Candidaţii care au 
participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu această 
probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile cu clasele I-VIII de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul 
admiterii. Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care 
au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. 
6. Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru 
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la 
aceste examene 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 circulaţie internaţională în conformitate cu precizările în vigoare.  
7. 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 3- 7 iulie 2019 . 
8. In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare    a mediilor de 
admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face  în     următorii ani de studiu. 
9. Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, repartizarea 
computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două  etape. 
10. In perioada 15 - 18 iulie 2019, absolvenții își vor depune, la unitatile școlare unde au fost declarati admişi, 
dosarele de înscriere. Candidații care , în perioada mentionata , nu își depun dosarele de înscriere, se consideră 
retrasi, iar locurile corespunzatoare vor fi declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea situațiilor 
speciale. 
11.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 2019-2020. Pentru 
continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare 
a unităților de învățământ preuniversitar. 
11. Cu exceptia colegiilor naționale militare, 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 = 0,2xABS +0,8xEN                                                         
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.
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MINISTERUL	EDUCAȚIEI	NAȚIONALE	

INSPECTORATUL	ȘCOLAR	AL	JUDEȚULUI	CĂLĂRAȘI

PLANUL	DE	ȘCOLARIZARE	PE	UNITĂȚI	DE	ÎNVĂȚĂMÂNT	
ANUL	ȘCOLAR	2019	-	2020

CODURI	ADMITERE

Cod	
spec

Denumire	liceu Nivel	
inv

Forma	
inv Filiera Profil Bi	

lingv
Special
izare Denumire	specializare Nr	

locuri
Nr	
clase

103 COLEGIUL	NATIONAL	"BARBU	STIRBEI"	CALARASI LIC Z TER UMA FIL Filologie 28 1
104 COLEGIUL	NATIONAL	"BARBU	STIRBEI"	CALARASI LIC Z TER UMA ENG FIL Filologie 28 1
105 COLEGIUL	NATIONAL	"BARBU	STIRBEI"	CALARASI LIC Z TER REA MAI MatemaJcă-InformaJcă 112 4
106 COLEGIUL	NATIONAL	"BARBU	STIRBEI"	CALARASI LIC Z TER REA STN ŞJinţe	ale	Naturii 28 1

146 LICEUL	TEORETIC	"MIHAI	EMINESCU"	CALARASI LIC Z TER UMA FIL Filologie 28 1
147 LICEUL	TEORETIC	"MIHAI	EMINESCU"	CALARASI LIC Z TER UMA ENG FIL Filologie 28 1
148 LICEUL	TEORETIC	"MIHAI	EMINESCU"	CALARASI LIC Z TER REA MAI MatemaJcă-InformaJcă 56 2
149 LICEUL	TEORETIC	"MIHAI	EMINESCU"	CALARASI LIC Z TER REA STN ŞJinţe	ale	Naturii 28 1

101 COLEGIUL	ECONOMIC	CALARASI LIC Z THN SRV ECO Economic 84 3
102 COLEGIUL	ECONOMIC	CALARASI LIC Z THN SRV TAL Turism	şi	alimentaţie 56 2

121 LICEUL	PEDAGOGIC	"STEFAN	BANULESCU"	CALARASI LIC Z THN SRV TAL Turism	şi	alimentaţie 28 1
LICEUL	PEDAGOGIC	"STEFAN	BANULESCU"	CALARASI LIC Z VOC ART ARP Arte	plasJce	şi	DecoraJve 14 0,5
LICEUL	PEDAGOGIC	"STEFAN	BANULESCU"	CALARASI LIC Z VOC ART MUZ Muzică 14 0,5
LICEUL	PEDAGOGIC	"STEFAN	BANULESCU"	CALARASI LIC Z VOC PED INE Învăţători	-	educatoare 56 2

143 LICEUL	TEHNOLOGIC	"SANDU	ALDEA"	CALARASI LIC Z THN RES AGR Agricultură 28 1
144 LICEUL	TEHNOLOGIC	"SANDU	ALDEA"	CALARASI LIC Z THN SRV ECO Economic 28 1
145 LICEUL	TEHNOLOGIC	"SANDU	ALDEA"	CALARASI LIC Z THN RES PRM Protecţia	mediului 28 1

114 LICEUL	"DANUBIUS"	CALARASI LIC Z THN TEH EAT Electronică	automaJzări 28 1
115 LICEUL	"DANUBIUS"	CALARASI LIC Z TER UMA FIL Filologie 28 1
116 LICEUL	"DANUBIUS"	CALARASI LIC Z THN TEH PDM Producţie	media 28 1
117 LICEUL	"DANUBIUS"	CALARASI LIC Z TER REA STN ŞJinţe	ale	Naturii 28 1
118 LICEUL	"DANUBIUS"	CALARASI LIC Z TER UMA STS ŞJinţe	Sociale 28 1

LICEUL	TEHNOLOGIC	"DAN	MATEESCU"	CALARASI LIC S THN SRV COM Comerţ 28 1
125 LICEUL	TEHNOLOGIC	"DAN	MATEESCU"	CALARASI LIC Z THN SRV IGI EsteJca	şi	igiena	corp	omenesc 28 1

LICEUL	TEHNOLOGIC	DE	TRANSPORTURI	AUTO	CALARASI LIC Z VOC SPO SPR SporJv 28 1

107 COLEGIUL	NATIONAL	"NEAGOE	BASARAB"	OLTENITA LIC Z TER UMA FIL Filologie 56 2
108 COLEGIUL	NATIONAL	"NEAGOE	BASARAB"	OLTENITA LIC Z TER REA MAI MatemaJcă-InformaJcă 56 2
109 COLEGIUL	NATIONAL	"NEAGOE	BASARAB"	OLTENITA LIC Z TER REA STN ŞJinţe	ale	Naturii 28 1

130 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z THN SRV ECO Economic 28 1
131 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z THN TEH EAT Electronică	automaJzări 28 1
132 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z TER UMA FIL Filologie 28 1
133 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z THN TEH TPL Industrie	texJlă	şi	pielărie 28 1
134 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z TER REA MAI MatemaJcă-InformaJcă 28 1
135 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z THN TEH MEC Mecanică 28 1
136 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z TER REA STN ŞJinţe	ale	Naturii 28 1
137 LICEUL	TEHNOLOGIC	"NICOLAE	BALCESCU"	OLTENITA LIC Z TER UMA STS ŞJinţe	Sociale 28 1

128 LICEUL	TEHNOLOGIC	"ION	GHICA"	OLTENITA LIC Z THN SRV IGI EsteJca	şi	igiena	corp	omenesc 28 1

110 LICEUL	"ALEXANDRU	ODOBESCU"	LEHLIU	GARA LIC Z THN SRV ECO Economic 28 1
111 LICEUL	"ALEXANDRU	ODOBESCU"	LEHLIU	GARA LIC Z TER UMA FIL Filologie 56 2
112 LICEUL	"ALEXANDRU	ODOBESCU"	LEHLIU	GARA LIC Z TER REA MAI MatemaJcă-InformaJcă 28 1
113 LICEUL	"ALEXANDRU	ODOBESCU"	LEHLIU	GARA LIC Z TER REA STN ŞJinţe	ale	Naturii 28 1
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Cod	
spec

Denumire	liceu Nivel	
inv

Forma	
inv Filiera Profil Bi	

lingv
Special
izare Denumire	specializare Nr	

locuri
Nr	
clase

139 LICEUL	TEHNOLOGIC	NR.1	FUNDULEA LIC Z THN RES AGR Agricultură 28 1
140 LICEUL	TEHNOLOGIC	NR.1	FUNDULEA LIC Z THN SRV ECO Economic 28 1
141 LICEUL	TEHNOLOGIC	NR.1	FUNDULEA LIC Z TER UMA FIL Filologie 28 1
142 LICEUL	TEHNOLOGIC	NR.1	FUNDULEA LIC Z THN RES PRM Protecţia	mediului 28 1

LICEUL	TEHNOLOGIC	"DUILIU	ZAMFIRESCU"	DRAGALINA LIC Z VOC SPO SPR SporJv 28 1

138 LICEUL	TEHNOLOGIC	NR.1	BORCEA LIC Z THN RES AGR Agricultură 28 1

123 LICEUL	TEHNOLOGIC	"C	GEORGE	CALINESCU"	GRADISTEA LIC Z THN RES IAL Industrie	alimentară 28 1

129 LICEUL	TEHNOLOGIC	"MATEI	BASARAB"	MANASTIREA LIC Z THN RES AGR Agricultură 28 1

Observaţii:

Locurile pentru candidaţii de etnie rromă se vor aloca peste efectivul de 28 de elevi/clasă în limita a două locuri distincte 

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.
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 INSPECTORATUL SCOLAR  AL JUDETULUI  
                                   C  A  L  A R  A  S  I 

            PLANUL DE SCOLARIZARE PE UNITATI DE INVATAMANT LICEAL  (IN DETALIU) 
            PE ANUL SCOLAR  2019 – 2020 

 
Nr. 
Crt

Unitatea de invatamant Nivel 
invat.

Forma  
invat. 

Specializarea Nr. 
Locuri

Ultima 
medie de 
admitere 

1 Colegiul 
National  ,,Barbu 
Stirbei ’’ Calarasi

LIC. ZI

 FILIERA TEORETICA 
PROFIL REAL: 

- matematica-informatica intensiv 
       informatica 
- matematica-informatica intensiv 

engleza  
- stiinte ale naturii   

PROFIL UMAN: 
- filologie bilingv engleza 
- filologie 

196 
140 
56 

56 

28 
56 
28 
28

7,40 

8,73 

7,15 

8,01 
7,35

2 Liceul Teoretic 
,,Mihai Eminescu’’ 

Calarasi

LIC ZI FILIERA TEORETICA 
PROFIL REAL : 

- matematica-informatica intensiv 
engleza 

- matematica-informatica intensiv 
informatică 

- stiinte ale naturii 
PROFIL UMAN : 

- filologie intensiv engleza 
- filologie bilingv(engleza) 

140 
84 
28 

28 

28 
56 
28 
28 

4,91 

6,86 

7,03 
7,18

3. 

4.

Liceul  ,,Danubius’’ 
Calarasi 

Liceul Pedagogic 
,,Stefan Banulescu’’ 

Calarasi

LIC ZI FILIERA TEORETICA 
PROFIL UMAN: 

- Filologie  
- Stiinte sociale 

PROFIL REAL: 
    - stiinte ale naturii 

84 
56 
28 
28 
28 
28

6,60 
6,17 

5,52

LIC 

LIC

ZI 

ZI

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC: 

- tehnician in automatizari 
- tehnician operator procesare text/

imagine. 

FILIERA VOCATIONALA 
PROFIL ARTE VIZUALE 

- technician pentru tehnici artistice 
PROFIL MUZICA 

- instrumentist 
PROFIL PEDAGOGIC 

- invatator – educatore 
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL SERVICII: 

- tehnician in turism 

56 
56 
28 
28 

84 
14 
14 
14 
14 
56 
56 
28 

   28 
    

3,21 
4,72 

    4,18 

4,00 

    6,00 

   3,64 



5 Liceul Tehnologic 
,,Sandu Aldea’’ 

Calarasi 
LIC ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA: 
PROFIL SERVICII: 

- tehnician in activitati economice 
PROFILUL RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 

- tehnician ecolog si protectia 
calitatii mediului 

- tehnician veterinar

84 
28 
28 
56 

28 

28

3,50 

3,05 

3,76

6 Liceul Tehnologic  
Transporturi  Auto 

Calarasi

LIC ZI FILIER  VOCA IONAL  
PROFIL SPORTIV 

- instructor sportiv  

28 
28 
28 4,46

7 Colegiul  Economic 
Calarasi LIC ZI

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL SERVICII 

- tehnician in turism 
- tehnician in gastronomie 
- tehnician in activitati economice 
- tehnician in administratie

140 
140 
28 
28 
56 

     28

3,83 
3,83 
3,90

8 

9 

Colegiul Na ional 
,,Neagoe Basarab’’ 

Oltenita 

Liceul Tehnologic 
,,Nicolae  Balcescu’’ 

              Otenita 

LIC 

LIC 

LIC 

ZI 

ZI 

ZI 

     

FILIERA TEORETICA 
PROFIL REAL: 

- matematica-informatica intensiv 
engleza 

- matematica-informatica intensiv 
informatica 

- stiinte ale naturii 
PROFIL UMAN 

- filologie intensiv limba engleza 
- filologie 

FILIERA TEORETICA 
PROFIL REAL 

- matematica-informatica 
- stiinte ale naturii 

PROFIL UMAN 
- filologie intensiv engleza  
- stiinte sociale

140 
84 
28 

28 

28 
56 
28 
28 

112 
28 
28 

28 
28

8,38 

8,48 

6,68 

7,75 
7,11 

3,46 
5,35 

6,24 
5,81

 LIC       ZI

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL SERVICII  

- tehnician in activitati economice 
PROFIL TEHNIC 

- tehnician mecanic pentru intretinere 
si reparatii 

- tehnician in industria textila 
- tehnician in automatizari

112 
28 
28 
84 
28 

   
   28 

28

4,69 

3,04 

3,37

10
Liceul 

,,Alexandru-Odobescu“ 
Lehliu-Gara 

LIC ZI 

FILIERA TEORETICA 
PROFIL REAL 

- matematica- informatica 
- stiinte ale naturii 

PROFIL UMAN 
- filologie intensiv engleza 
- filologie 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL SERVICII  

- tehnician in activitati economice

112 
56 
28 
28 
56 
28 
28 
28 
28 
28

3,46 
3,38 

5,53 

6,27 

6,03



 Observaţii.  
 1.  Pentru elevii de etnie rromă se alocă  câte două locuri pe clasă peste numărul de locuri specificat.

11 Liceul Tehnologic Nr.1 
Fundulea 

LIC ZI FILIERA TEORETICA 
PROFIL UMAN 

- filologie

28 
28 
28 4,03

LIC ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 

- tehnician ecolog si protectia  
calitatii mediului 

- tehnician in agricultura 
PROFIL SERVICII 

- tehnician in activitati economice

84 
56 

28 

28 
   28 

28

3,48 

3,17 

3,62

12 Liceul Tehnologic   
“Duiliu Zamfirescu” 

Dragalina
LIC ZI

FILIERA VOCATIONALA 
- instructor sportiv

28 
28 3,25

13 Liceul Tehnologic 
,,Dan Mateescu’’ 

Calarasi

LIC ZI 
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL SERVICII 
- coafor stilist

28 
    28 
    28 2,63

LIC SERAL PROFIL SERVICII 
- tehnician in activitati de comert

    28 
    28

14 Liceul Tehnologic  
 ”Ion Ghica” 

Oltenita 

LIC ZI 
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL SERVICII 

- coafor stilist

28 
28 
28 

2,88 

15 Liceul Tehnologic  Nr.1 
Borcea 

LIC ZI
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
     -   tehnician în agricultura

28 
28 

28 3,78

16 Liceul Tehnologic          
” Constantin George 
Calinescu” Gradistea

LIC ZI
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFIL RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
     -   tehnician in morarit, panificatie si 
produse fainoase

28 
28 

28

17 Liceul Tehnologic 
 ”Matei Basarab” 

Manastirea 

LIC ZI FILIERA TEHOLOGICA 
PROFIL RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
     -   tehnician agricultura

28 
28 

28



 

MEN 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 următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele 
aferente evaluărilor acestuia. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                                                    Părinte/Tutore 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

 

 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

1 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE      Nr. înreg.________  /_______- 2019        
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat 
 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii :            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A   A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:     Prenumele: 

 

    

Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire: ____________________________________________________     

Media claselor V – VIII:                                           ,                 

Notă evaluare naţională limba română:                  ,    

Notă evaluare naţională matematică:                  ,  ,                       

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________ 

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

 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:           , 
 
 

                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

    Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota: ,          , 
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O P Ţ I U N I :                                        
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Anexa 1 
Preciză riprivind completarea fişei de înscriere 

În învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pentruanul şcolar 2019-2020 

1.      Documente care reglementează înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani : 
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt reglementate prin 
metodologia de admitere şi calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, aprobat 
prin OMEN nr. 5031 din 04.09.2018. 
  

2.      Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durara de 3 ani? 
Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioadele prevăzute 
pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 
Conform calendarului admiterii, aprobat prin OMEN nr. 5031 din 04.09.2018, în învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 2 etape. Etapele I si a II-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. 
 La sfârșitul etapei a II-a de admitere, absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat la etapele I și II 
de admitere, 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 Comisia 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 cu durata de 3 ani? 
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a 
VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare în etapele I şi a II-a de admitere se 
realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea 
de învăţământ gimnazial. Pentru fiecare din etapele I şi a II-a de admitere, unitatea de învăţământ 
gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 
fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea în învăţământul profesional. 

NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata 
de 3 ani i se va încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează  fişe de 
înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

NOTĂ : Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită 
eliberarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata 3 ani, 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 cu durata de 3 ani? 
Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul profesional cu durata de 
3 ani se face la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 
ani, 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. 

În acest scop, fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată în prealabil 
de unitatea de învăţământ gimnazial, conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de către 
candidat (respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea de 



învăţământ gimnazial şi se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani, unde se va completa conform precizărilor de mai jos (punctul 6), în perioada 
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, pentru etapa respectivă a admiterii. 
          Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la etapele anterioare de admitere, au fost 
respinşi sau nu şi-au depus dosarul de înscriere la şcolile la care au fost admişi, sau care şi-au încheiat 
situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare, se vor adresa Comisiei de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti pentru a fi repartizaţi pe locurile libere în perioada prevăzută de 
metodologie. 
  
5.      Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazial. 
La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informaţiile referitoare la datele 
personale ale candidatului (CNP, data naşterii, numele şi prenumele candidatului,şi iniţiala tatălui) şi 
cele referitoare la şcoala de provenienţă (cod judeţ + cod şcoala de provenienţă, denumirea şcolii de 
provenienţă), după cum urmează : 

•  Codul  numeric personal (câmp obligatoriu) 
•   Data naşterii  (câmp obligatoriu) 
•   Numele  (câmp obligatoriu) = numele candidatului 
•  Iniţ. tată  (câmp obligatoriu) = iniţiala tatălui 
•  Prenumele  (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului 
•  Cod județ  - cod școală proveniență (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de 

căsuțe. În primul set se introduce codul județului iar în al doilea set se introduce codul școlii 
de proveniență. (Exemplu : un elev din Vaslui  introduce la codul județului VS , pentru 
București se va completa cu B , iar celălalt câmp se va completa cu codul școlii de 
proveniență ). Codul școlii de provenință este același cu cel folosit pentru admiterea în 
învățământul liceal. 

• Școala de proveniență (câmp obligatoriu)= denumirea școlii de proveniență. 

6. Informațiile din fișa de înscriere se completează la unitatea de învățământ care 
organizează învățământ cu durata de 3 ani : 

La unitatea de învățământ care organizează învățământ cu durata de 3 ani se completează informațiile 
referitoare la: unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului (înregistrarea 
in ordinea preferințelor), rezultatele la probele de preselecție (dacă e cazul), rezultatele la proba 
suplimentară de admitere (dacă e cazul), rezultatele la proba de limba maternă (dacă e cazul),  media 
de admitere și rezultatul admiterii , precum și eventualele mențiuni, după cum urmează: 

- Unitatea = unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul 

- Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate – reprezintă lista opțiunilor alese de 
candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor. În fișa de înscriere candidații 
completează , cu asistența unității de învățământ la care se face înscrierea , codurile 
calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective , începând cu calificarea pe 
care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele , în ordinea preferințelor. 

Ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă , prima opțiune exprimată este luată în 
considerare înaintea celorlalte opțiuni. Codurile opțiunilor sunt formate din 3 cifre și sunt unice 
pentru fiecare calificare la nivel național pentru toate școlile, conform codificării din Anexa 2 
și se regăsesc , pentru fiecare școală, în broșura admiterii editată de inspectoratul școlar, 
secțiunea pentru admiterea în învățământul profesional. 

N.B. Codificarea în broșura admiterii ( aflată în secțiunea pentru admiterea  în 
învățământul profesional ), a calificărilor pentru opțiunile disponibile pentru înscriere, 
la fiecare unitate școlară care are ofertă pentru admiterea în învățământul profesional cu 



durata de 3 ani, se realizează de către Inspectoratul Școlar al Județului / Municipiului 
București, prin alocarea codurilor corespunzătoare fiecărei calificări din Anexa 2. 

- Proba de preselecție – date referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de 
învățământ doar in situațiile in care se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a 
partenerului de practică, în condițiile prevăzute de art. 8 din Anexa  OMEN nr. 5068/2016. 

Preselecția candidaților se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea școlară 
respectivă, aceasta este solicitată în mod expres de către agenții economici sau instituțiile 
partenere pentru practica elevilor , care se implică prin susținere financiară, în formarea 
profesională a elevilor prin angajament menționat în contractul-cadrul, încheiat  cu unitatea de 
învățământ. 

- Proba suplimentară de admitere – datele referitoare la proba suplimentară de admitere se 
referă doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere, ca 
urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea 
respectivă de învățământ, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Anexa  la OMEN nr. 
5068/2016. 

- Nota la proba de limba maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referă 
doar la situația în care candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta școlii cu 
predare într-o limbă a unei minorități naționale. Candidații sunt informați că, pentru clasele la 
care predarea se face într-o limbă a unei minorități naționale, pot înscrie codul respectiv în fișa 
de opțiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă , sau dacă au 
susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, organizată conform 
metodologiei de admitere în învățământul liceal de stat și au fost admiși. 

- Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare si desfășurare a 
admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la OMEN nr. 
5068 din 2016), Art. 12 (1) lit. a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul 
de locuri oferite de unitatea de învățământ, respectiv Art 12 (1) lit. b)în cazul în care numărul 
de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 

- Mențiune – se completează dacă un elev admis la învățământul profesional cu durata de 3 ani 
a renunțat la locul ocupat și se semnează de candidat, părinte și conducerea școlii.   

7. Înscrierea candidaților admiși în învățământul cu durata de 3 ani. 
După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada 
menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru fiecare etapă 
de admitere, candidații depun 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 cu durata de 3 ani ( Anexa  la OMEN nr. 5068 din 
31august 2016). 

Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata 
de 3 ani, 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 
cu durata de 3 ani. 



8.Înscrierea candidaților respinși la preselecție , în învățământul profesional cu durata de 
3 ani. 
Candidații care au fost respinși la preselecție pot participa , în continuare, la procesul de admitere, în 
aceeași unitate de învățământ, în cazul în care au completat opțiuni și pentru calificări pentru care nu 
s-a organizat proba de preselecție sau se pot înscrie, în aceeaşi etapă a admiterii, la o altă unitate de 
învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat 
sesiune de preselecţie sau pot să opteze pentru înscrierea în învățământul liceal, în condițiile mai jos 
menționate. 

Candidații respinși la preselecție se pot înscrie, din nou, la o școală care are oferta pentru învățământul 
profesional cu durata de 3 ani și care nu a organizat sesiune de preselecție, pe baza aceeași fișe de 
înscriere în învățământul profesional, pe care o ridică de la unitatea școlară la care au fost respinși și 
cu care se prezintă la cea de-a doua unitate școlară, în perioada  menționată  în calendarul admiterii în  
învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

9.Înscrierea la liceu a candidaților care au participat la admiterea în învățământul 
profesonal cu durata de 3 ani. 

Candidații respinși la preselecție , dacă doresc să se înscrie la liceu , ridică (în perioada menționată in 
calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani) fișa de înscriere în învățământul 
profesional de la școala la care au fost respinși , pe care apoi o depun la unitatea de învățământ 
gimnazial de la care provin , unde vor solicita și completa fișa de înscriere în învățământul  liceal, in 
perioada menționată in calendarul admiterii la liceu. 

Candidații respinși la admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani, precum și candidații 
admiși,dar care doresc să renunțe la locul ocupat la învățământul profesional cu durata de 3 ani, se pot 
înscrie la admiterea în învățământul liceal, în condițiile mai jos menționate. 

După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani, in perioada 
menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, candidații declarați 
admiși în învățământul profesional, dar care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, 
ridică de la secretariatele unităților de învățământ la care au fost admiși , pe baza unei cereri, fișa de 
înscriere la învățământul profesional cu durata de 3 ani . În acest caz, în fișa respectivă de înscriere în 
învățământul profesional se va completa la rubrica „mențiuni” opțiunea de participare la admiterea în 
învățământul liceal și de renunțare la locul ocupat în învățământul profesional cu durata de 3 ani, 
mențiune sub care semnează candidatul, părintele/ reprezentantul legal al elevului minor și conducerea 
unității de învățământ la care a fost admis în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

Pentru a primi de la unitățile de învățământ gimnazial fișa de înscriere în învățământul liceal, în 
perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, candidații 
respinși sau care s-au retras în urma admiterii în învățământul profesional, depun la unitățile 
gimnaziale de la care provin fișa de înscriere la învățământul profesional cu durata de 3 ani , din 
care rezultă că au fost respinși sau au renunțat la locul ocupat în învățământul profesional cu 
durata de 3 ani. 

10.Tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă (români de 
pretutindeni) vor fi cuprinşi pe locurile din unităţile de învăţământ care îndeplinesc următoarea 
condiţie : pot înscrie elevi (români de pretutindeni ) în conformitate cu prevederile art.8 (pct.1 şi 2 ) 
din OM nr. 5556/2015: 
a. în clasa a IX-a, învăţământ liceal; 
b. primul an de studiu în învăţământul profesional. 



















INSPECTORATUL SCOLAR  AL JUDETULUI  
                     C  A  L  A R  A  S  I 

            PLANUL DE SCOLARIZARE PE UNITATI DE INVATAMANT  (IN DETALIU) 
            PE ANUL SCOLAR  2019 – 2020 

 INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ANI  
CODURI ADMITERE SPECIALIZARI – FISA INSCRIERE 

Nr. 
Crt

Unitatea de 
invatamant 

Nivel 
invat.

Forma  
invat. 

Specializarea Nr. 
Locuri

1 Colegiul Economic 
Calarasi

PROFESIONAL ZI

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL SERVICII 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
 - ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie

28 

28 

28

2 Liceul  ,,Danubius’’ 
Calarasi 

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL ELECTROMECANICA 
 - electromecanic utilaje si instalatii industriale 
DOMENIUL MECANIC 
-sudor

56 

28 

      28

3
Liceul Pedagogic  

,,Stefan Banulescu’’ 
Calarasi PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL SERVICII 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
 - ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie 
 - cofetar - patiser  (profesional dual) 
- cofetar - patiser  (profesional) 
PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA 
 - brutar – patiser – preparator produse  
fainoase

84 
56 

28 

14 
14 
28 

28

4
Liceul Tehnologic  

Transporturi  Auto 
Calarasi

PROFESIONAL ZI 
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL MECANICA 
 - mecanic auto 
 - tinichigiu vopsitor auto

84 

56 
28

5 Liceul Tehnologic  
“Sandu Aldea” 

Calarasi

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA 
 - brutar – patiser – preparator produse  
fainoase 
DOMENIUL AGRICULTURA 
 - horticultor 
 - zootehnist

56 

28 

14 
14

6
Liceul Tehnologic       
“Dan Mateescu 

Calarasi”

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL SERVICII 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
 - ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie 
DOMENIUL MECANICA 
-confectioner tamplarie din aluminiu si mase 
plastice 
DOMENIUL CONSTRUCTII, INSTALATII SI 
LUCRARI PUBLICE 
 - zidar-pietrar-tencuitor 
DOMENIUL ESTETICA SI IGIENA 
CORPULUI OMENESC 
 - frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist

112 

28 

 28 

        

28 

28



Observaţii.  
 1.  Pentru elevii de etnie rromă se alocă  câte două locuri pe clasă peste numărul de locuri specificat.

7 Liceul Tehnologic 
,,Nicolae  Balcescu’’ 

Otenita

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL MECANICA 
 - mecanic auto 
 - tinichigiu vopsitor auto  
DOMENIUL ELECTROMECANICA 
 - electromecanic utilaje si instalatii comerciale, 
electrocasnice si din industria alimentara

84 

28 
28 

      28

8 Liceul Tehnologic 
”Ion Ghica” 

Oltenita 

PROFESIONAL 
ZI 

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 

140 

28 
56 

28 

28 

9

Liceul 
,,Alexandru-

Odobescu “ Lehliu-
Gara 

PROFESIONAL
ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA SI 
PIERLARIE 
- confectioner produse textile 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
- ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 
- cofetar-patiser 
DOMENIUL MECANICA 
- mecanic auto

112 

28 

28 

28 

28

10

Liceul Tehnologic 
 “Duiliu 

Zamfirescu “ 
Dragalina

PROFESIONAL ZI FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL MECANICA 
- mecanic agricol 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
- ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie

56 

28 

28

11
Liceul Tehnologic 

Nr.1 Borcea
PROFESIONAL ZI FILIERA TEHNOLOGICA 

PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL AGRICULTURA 
- Agricultor culturi de camp

28 

28

12 Liceul Tehnologic  
”Constantin George 

Calinescu” 
Gradistea

PROFESIONAL ZI PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA 
 - brutar – patiser – preparator produse  
fainoase

28 

28



INSPECTORATUL SCOLAR  AL JUDETULUI  
                     C  A  L  A R  A  S  I 

            PLANUL DE SCOLARIZARE PE UNITATI DE INVATAMANT 
  (CODURI ADMITERE) 

            PE ANUL SCOLAR  2019 – 2020 
 INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ANI SI INVATAMANT PROFESIONAL DUAL 

Nr. 
Crt

Unitatea de 
invatamant

Nivel 
invat.

Forma  
invat.

Specializarea Cod 
admitere

1 Colegiul Economic 
Calarasi

PROFESIONAL ZI

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL SERVICII 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
 - ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie

 599

2 Liceul  ,,Danubius’’ 
Calarasi 

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL ELECTROMECANICA 
 - electromecanic utilaje si instalatii 
industriale 
DOMENIUL MECANIC 
-sudor

543 

511

3
Liceul Pedagogic  

,,Stefan Banulescu’’ 
Calarasi PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL SERVICII 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
 - ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie 
 - cofetar - patiser 
PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA 
 - brutar – patiser – preparator produse  
fainoase 

599 

600 

603

4
Liceul Tehnologic  

Transporturi  Auto 
Calarasi

PROFESIONAL ZI 
FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL MECANICA 
 - mecanic auto 
 - tinichigiu vopsitor auto

527 
506

5 Liceul Tehnologic  
“Sandu Aldea” 

Calarasi

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA 
 - brutar – patiser – preparator produse  
fainoase 
DOMENIUL AGRICULTURA 
 - horticultor 
 - zootehnist

603 

591 
593

6
Liceul Tehnologic       
“Dan Mateescu 

Calarasi”

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL SERVICII 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
 - ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie 
DOMENIUL MECANICA 
-confectioner tamplarie din aluminiu si mase 
plastice 
DOMENIUL CONSTRUCTII, INSTALATII 
SI LUCRARI PUBLICE 
 - zidar-pietrar-tencuitor 
DOMENIUL ESTETICA SI IGIENA 
CORPULUI OMENESC 
 - frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist

599 

505 

575 

630



Observaţii.  
 1.  Pentru elevii de etnie rromă se alocă  câte două locuri pe clasă peste numărul de locuri specificat.

7 Liceul Tehnologic 
,,Nicolae  Balcescu’’ 

Otenita

PROFESIONAL ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL MECANICA 
 - mecanic auto 
 - tinichigiu vopsitor auto  
DOMENIUL ELECTROMECANICA 
- electromecanic utilaje si instalatii 
comerciale, electrocasnice si din industria 
alimentara

527 
506 

547

8 Liceul Tehnologic 
”Ion Ghica” 

Oltenita 

PROFESIONAL 
ZI 

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

538 
527 

620 

630

9

Liceul 
,,Alexandru-

Odobescu “ Lehliu-
Gara 

PROFESIONAL
ZI 

FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA SI 
PIERLARIE 
- confectioner produse textile 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 
- ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 
- cofetar-patiser 
DOMENIUL MECANICA 
- mecanic auto

620 

599 

600 

527

10

Liceul Tehnologic 
 “Duiliu 

Zamfirescu “ 
Dragalina

PROFESIONAL ZI FILIERA TEHNOLOGICA 
PROFILUL TEHNIC 
DOMENIUL MECANICA 
- mecanic agricol 
DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE 

- - ospatar (chelner) vanzator in unitati 
de alimentatie

536 

599

11
Liceul Tehnologic Nr.

1 Borcea
PROFESIONAL ZI FILIERA TEHNOLOGICA 

PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL AGRICULTURA 
- Agricultor culturi de camp 587

12 Liceul Tehnologic  
”Constantin George 

Calinescu” 
Gradistea

PROFESIONAL ZI PROFILUL  RESURSE NATURALE SI 
PROTECTIA MEDIULUI 
DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA 
 - brutar – patiser – preparator produse  

fainoase 603



1) Unitatea = Unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul. 
2) Datele referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de învățământ  doar în situațiile în care se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a partenerului de practică în condițiile 
prevăzute la art. 8 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
3) Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul 
de locuri, în conformitate cu art. 9 din anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016. 
4) Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii. 
MEN 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 următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele elevului și rezultatele aferente evaluărilor acestuia. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale. 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                       Nr. înreg.______  /______- 2019  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat  

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:  Prenumele: 
 

                                                                                                                                                                     
Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:                 

Media claselor V – VIII:             , 

Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

            

Unitatea:1)  ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

1.                   2.                       3.                      4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                    12.                     13.                     14.                    15.                   16. 

  OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.  
                             2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează 

              Candidat                                                       Părinte/Tutore 

Proba de preselecţie:2)                       Rezultat:       Admis           Respins 

  Proba suplimentară de admitere: 3)                   Nota:                ,                

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:             ,                       Rezultat admitere:        Admis          Respins                  

Menţiune: 4)  

  Candidat                                                       Părinte/Tutore 

 

Unitatea: 1) ____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate:                               

1.                   2.                       3.                      4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                    12.                     13.                     14.                    15.                   16. 

  OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.  
                             2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări planul de şcolarizare, pentru care optează 

              Candidat                                                       Părinte/Tutore 

Proba suplimentară de admitere: 3)                   Nota:               , 

                               Lb:              Nota:            ,                                              Lb:               Nota:            , 

Media de admitere:            ,                        Rezultat admitere:        Admis          Respins                  

  Menţiune: 4) 

Candidat                                                       Părinte/Tutore 

                    

             

 

L. S. 

D i r e c t o r 

        

L. S. 

D i r e c t o r 

    

     

                        

                        

            

                        

                        

    

            

    

L. S. 

D i r e c t o r 

  

  

  

    

          

 

 

         

 

 

 

  

    

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

 

http://www.edu.ro/


ADMITEREA IN INVATAMANTUL DUAL 

Înscrierea si admiterea in invatamantul dual sunt  reglementate  prin Metodologia-cadru de 
organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul  dual pentru calificari profesionale de nivel 
3, conform Cadrului national a1 calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Pot opta pentru invatamantul dual pentru calificilri profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
national a1 calificarilor, elevii inscrisi in clasa a Vlll-a si absolventii clasei a VIII-a din seriile 
anterioare. Pot fii inscrisi in invatamantul dual numai elevii care au promovat clasa a VIII-a. 
Optiunea elevilor pentru invatamantul dual se realizeaza in perioada prevazuta de calendarul 
admiterii in invatamantul dual. In cazul in care numarul de candidati depaseste numarul de 
locuri disponibile, se organizeaza probe de admitere. 
In invatamantul dual se pot organiza probe de admitere independent de numarul de candidati 
inscrisi pe numarul de locuri disponibile, daca operatorii economici parteneri solicita acest lucru. 
Probele de admitere organizate pot viza cunostinte din programele scolare din invatamantul 
gimnazial, testarea unor abilitalitati /aptitudini si alte conditii de admitere stabilite prin procedurile 
de admitere  adoptate de unitatea de invatamant  in colaborare  cu operatorii  economici 
parteneri. 

Admiterea	in	invatamantul	dual	se	realizeazii	in	doua	etape,	conform	calendarului			
admiterii	in	invatamantul	dual.	In	7iecare	etapa	de	admitere	se	organizeaza:	

— inscrierea	candidaJilor;	
— probele	de	admitere,	dupe	caz;	
— adiniterea	candidatilor	si	a7isarea	rezultatelor.	

Inscrierea candidatilor in invatamantul dual: 

Inscrierea	 candidatilor	 in	 vederea	 admiterii	 in	 invtamantul	 dual	 se	 face	 in	 urma	
unui	proces	de	orientare	si	consiliere	a	elevilor,	realizat	de	catre	dirigintii	claselor	
a	VIII-a	 si	 consilierii	 scolari	din	 cadrul	 centrelor	 judetene	de	 resurse	 si	 asistenta	
educationala	cu	sprijinul	operatorilor	economici	parteneri.	
inscrierea	candidatilor	in	vederea	admiterii	 in	 invatamantul	dual	se	 face	 la	unitatea	
de	 invatamant	 care	 are	 oferta	 educationala	 pentru	 invatamantul	 dual,	 pe	 baza	
optiunii	 candidatului	 pentru	 o	 cali7icare	 protesionala	 din	 oferta	 scolii	 	 cu	
posibilitatea	inregistrarii	mai	multor	optiuni	in	ordinea	preferinJelor	exprimate	de	
candidat.	
Inscrierea	in	vederea	admiterii	in	invatamantul	dual	a	elevilor	din	clasa	a	VIII-a	si	
a	absolventilor	clasei	a	VIII-a	din	seriile	 	anterioare	se	realizcaza	pe	baza	7isei	de	
inscriere	in	invatamantul	profesional,	eliberata	de	unitatea	de	invatamant	gimnazial,	
la	 care	 se	 anexeaza	 7isa	 de	 optiuni	 pentru	 invatamantul	 dual	 eliberata	 de	 catre	
unitatea	de	invatamantul	care	organizeaza		invatamantul	dual.	
Unitatea	 de	 invatamantul	 gimnazial	 va	 elibera	 o	 singura	 7isa	 de	 inscriere	 in	
invatamantul	 profesional	 	 fiecarui	 elev	 /candidat	 care	opteaza	pentru	 inscrierea	 la	
invatamantul	 profesional,	 inclusiv	 in	 invatamantul	 dual,	 pentru	 7iecare	 etapa	
mentionata	 in	 calendarul	 admiterii	 in	 invatamantul	 profesional	 si	 in	 invatamantul	
dual.	



Admiterea	candidatilor	in	invatamantul	dual:	

Admiterea in invatamantul dual se realizeaza, in fiecarc etapa. astfel: 
a) in situatia in care numarul de candidati inscrisi nu depaseste numarul  locurilor oterite de unitatea  de 
invatamantul si nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului 
educational a1 elevului. ln portololiul educational al elevului se are in vedere, pentru admiterea in 
invatamantul dual, media  de admitere, calculata ca mcdie  ponderata intre  media  generala la evaluarea 

nationala  sustinuta de absolventii clasei a V Ill-a, care are o pondere de 80% si  media generala de 
absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care arc o ponders dc 20%. 

MAID = MA = (20ABS + 80EN) / 100 

unde: 
MAID = media de admitere in invatamantul dual; 
MA = media de admitere; , 
ADS = media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
EN — media generala obtinutia la evaluarea nationala  sustinuta de absolventii clasei a VIII-a; 

b)ln situatia in care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite sau in 
situatia in carc s-au organizat probe de admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul 
de locuri disponibile, admiterea se face luand in calcul in proportie de 70% media de admitere si in 
proportie  de 30% media notelor obtinute la probele de admitere stabilite la nivelul unitatii de 
invatamant  in colaborare cu operatorii economici 

MAID = (70 x MA + 30 x PSA) / 100 

undc:	
MAID	=	media	de	admitere	in	invatamantul	dual;	

MA = media dc admitere; 

PSA = media notelor la probele de admitere  stabilite de unitatea de invatamant	in colaborare cu 
operatorii economici parteneri. 

✓ Media de admitere in invatamantul dual se calculcaz cu doua zecimale, fara rotunjire. 
✓ Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media 

generala obtinuta la evaluarea nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, 
pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, cu evaluarea nationala / tezele cu subiect unic 
din clasa a VIII-a / testele rationale/examcnul de capacitate. 

✓ Pentru candidatii care nu au sustinut evaluarca nationala sau, dupii caz, examenul de capacitate / 
testete nationale / tezele cu subiect unic, se considera ca media generala obtinuta la evaluatea 
nationala  a sustinuta  de absolventii clasei a VIII-a este 1 : EN = 1. 

Candidatii	care,	in	perioada	mentionata	in	calendarul	admiterii	in	invatamantul	dual	de	stat,	
nu	isi	depun	dosarele	de	 inscriere	se	considera	retrasi,	 iar	 locurile	corespunziitoare	sunt	
declarate	 neocupate	 si	 vor	 7i	 utillzate	 pentru	 urmatoarea	 etapa	 de	 admitere	 in	
invatamantul	dual.	

Candidat ii respinsi in etapa 1 de  admitere  in invatamantul profesional, inclusiv dual, se  pot inscrie in 
etapa a 2-a pentru  admiterea in invatamantul profesional, inclusiv dual, sau invatamantul	liceal.





















Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

M INISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE                                                                       Nr. înreg.______  /______- 2019  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020  

Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional 1) 

 

 -  FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 1)   - 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele:                                                              Init. tată:     Prenumele: 
 

                                                                                                                                                                     
                

Unitatea: 2)____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:    

1.                   2.                      3.                       4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                     12.                    13.                     14.                   15.                    16. 

  OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.  
                            2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează 

           Candidat                                                       Părinte 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat             Nepromovat 

Probe de admitere:4)     Media:             ,                Rezultat: Promovat             Nepromovat  

                             Lb:             Nota:             ,                                          Lb:             Nota:             , 

 

Media de admitere:              ,                   Rezultat admitere:        Admis           Respins                  

Menţiune 5):  

Candidat                                                       Părinte 

Unitatea: 2)____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:    

1.                     2.                      3.                       4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                     12.                    13.                     14.                   15.                    16. 

 OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului  
                          2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează 

            Candidat                                                       Părinte 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat            Nepromovat 

Probe de admitere:4)     Media:             ,                Rezultat: Promovat            Nepromovat 

                             Lb:             Nota :            ,                                          Lb:             Nota:             , 

 

Media de admitere:              ,                    Rezultat admitere:         Admis           Respins                  

Menţiune 5):            

          Candidat                                                       Părinte              

                                                      
1) Datele din această anexă se completează la unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 
2) Unitatea = Unitatea de  învă ță m ân t  la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 
3) Datele referitoare la probe eliminatorii se vor completa doar în situațiile în care se organizează probe de admitere care includ şi probe eliminatorii. 
4) Datele referitoare la probe de admitere se vor completa doar în situațiile în care, prin procedura de admitere, s-a decis organizarea acestor probe. 
5)  Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte și conducerea şcolii. 
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Inspectoratul Școlar al Județului Călărași

       ADRESE ȘI TELEFOANE UTILE 

Nr. Unitate școlară/ instituție Adresa, telefon
crt.

1 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI Str. Sloboziei, Nr. 28
Tel. 0242/315949, 0242/315647
Fax. 0242/312810

2 COLEGIUL NAȚIONAL ,,BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAȘI Călărași, Str. Prel. București, Nr.133-147
Tel. 0242/312968

3 LICEUL TEORETIC ,,MIHAI EMINESCU” CĂLĂRAȘI Călărași, Str. Prel. București, Nr. 8-12
 Tel. 0242/333553

4 LICEUL ,,DANUBIUS” CĂLĂRAȘI Călărași, Str. Bărăganului, Nr. 1
 Tel. 0242/333280

5 COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.88
 Tel. 0242/312142

6 LICEUL TEHNOLOGIC  TRANSPORTURI   AUTO CĂLĂRAȘI Călărași, Str. Sloboziei, Nr. 1,
 Tel. 0242/314874

7 LICEUL TEHNOLOGIC  ,,SANDU ALDEA” CĂLĂRAȘI Călărași, str. Prel. București, Nr. 4
 Tel.0242/334666

8 LICEUL PEDAGOGIC ,,STEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAȘI Călărași, str. Prel. București, Nr. 1
 Tel. 0242/312308

9 COLEGIUL NAȚIONAL ,,NEAGOE BASARAB” OLTENIȚA Oltenița, Str. Al. Sahia, Nr. 151
 Tel. 0242/512159

10 LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” OLTENIȚA Oltenița, Str. Portului, Nr. 3
 Tel. 0242/515792

11 LICEUL ,,ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARĂ Lehliu Gară, str. Viitorului, Nr. 9
 Tel. 0242/640115

12 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA Fundulea, str.Nicolae Titulescu, Nr. 3
 Tel. 0242/642079

13 LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU”  DRAGALINA Loc. Dragalina, str. Gării, Nr. 2
 Tel. 0242708333

14 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DAN MATEESCU”  CĂLĂRAȘI Călărași, str. Prel. București, Nr. 8-12
 Tel. 0242/334312

15 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION GHICA" OLTENIȚA Oltenița, Str. Argeșului, Nr. 7
 Tel. 0242/515729

16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA Loc. Borcea.       Tel. 0242/340029
17 LICEUL TEHNOLOGIC "C. GEORGE CALINESCU" GRĂDIȘTEA Loc. Grădistea,   Tel. 0242/336518
18 LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MĂNĂSTIREA Loc. Mănâstirea, Tel. 0242/520017

Pagini WEB:
Ministerul Educației Naționale www.edu.ro
Site Admitere M.E.N http://admitere.edu.ro/2019/
Inspectoratul Școlar Judeţean Călărași http://www.isj-cl.ro
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