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1. REFERINŢE:  

1.1. Ordinul nr. 5068/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare 

a admiterii în învăţământul profesional de stat; 

1.2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

1.3. H.G. NR. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale și 

Cercetării Științifice. 

1.4.ORDIN Nr. 5031/2018 din 4 septembrie 2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul 

admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 - 

2020 

 

2. SCOP:  

Procedura are drept scop admiterea elevilor în învăţământul profesional de 3 ani  în conformitate 

cu normativele în vigoare şi colectarea unor date necesare viitorilor diriginţi şi compartimentului 

secretariat pentru întocmirea diferitelor situaţii ulterioare. 

3. DOMENIUL  DE  APLICARE:  

Procedura va fi aplicată de către membrii Comisiei de admitere din unităţile de învăţământ care 

organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani  pentru  absolvenţii clasei a VIII-a de  la 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida.  

4. RESPONSABILITĂŢI: 

4.1.Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional 

este alcătuită din:  

 preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  

 vicepreşedinte - directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare 

tehnologii; 

 secretar - secretarul unităţii de învăţământ; 

 membri: 

o cadre didactice care realizează preselecţia candidaţilor în 

sesiunea de preselecţie; 

o cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru 

proba suplimentară de admitere şi evaluează lucrările 

candidaţilor;  

o cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă 

informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora care se 

prezintă pentru înscriere; 

o cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei 

suplimentare de admitere; 

o reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice 

partenere care solicită preselecţia candidaţilor. 

4.2. Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional 

cu durata de 3 ani elaborează procedura de admitere pe care o supune aprobării consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean. 

4.3. Comisia de admitere organizează şi răspunde de aplicarea procedurii de preselecţie şi a 

procedurii de admitere; 



  
 

4.4. Comisia de admitere verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al 

mediei de admitere în învăţământul profesional; 

4.5. Comisia de admitere sesizează inspectoratului şcolar judeţean orice eroare constatată 

în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este 

posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere în învăţământul profesional calculate 

greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care 

organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care semnează şi aplică ştampila 

unităţii; 

4.6. Comisia de admitere   asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor 

membri ai comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ 

profesional cu durata de 3 ani, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se 

prezintă pentru înscriere; 

4.7. Comisia de admitere transmite comisiei de admitere judeţene pentru învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani raportul privind desfăşurarea admiterii la unitatea de 

învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. 

4.8. Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează 

învăţământ profesional cu durata de 3 ani este avizată de consiliul de administraţie din 

unitatea de învăţământ şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean. 

4.9. Directorii unităţii şcolare şi  membrii comisiei, sunt responsabili pentru 

implementarea, verificarea respectării şi menţinerea acestei proceduri. 

4.10. Secretariatul şcolii este responsabil de păstrarea înregistrărilor realizate prin aplicarea 

procedurii. 

4.11. Membrii Comisiei de admitere  răspund de colectarea informaţiilor, verificarea datelor 

şi înregistrarea acestora. 

4.12. Elevii care se înscriu şi părinţii acestora au responsabilitatea de a prezenta 

documentele solicitate la unitatea de învăţământ în perioada stabilită, conform 

calendarului. 

 

5. CONŢINUTUL  PROCEDURII: 

5.1. Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte componenţa Comisiei de 

Admitere  a elevilor în învăţământul profesional de trei ani. 

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

şcolar 2019 - 2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu respectarea 

Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020. 

 

6. ÎNSCRIEREA  CANDIDAŢILOR: 

6.1. Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi 

absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare numai dacă au promovat clasa a  VIII-a. 

6.2. Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se 

realizează în 2(două) etape. 

6.3. În fiecare etapă de admitere se organizează: 

    - înscrierea candidaţilor; 

    - preselecţia candidaţilor, după caz; 



  
 

  - proba suplimentară de admitere, după caz; 

    - admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

6.4. Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face în urma unui proces de 

orientare şi consiliere a elevilor. 

6.5. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se 

face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul 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. 

6.6. 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 se realizează pe baza fişei 

de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ 

gimnazial. 

6.7. Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani va fi elaborat de 

Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional şi se transmite comisiilor de 

admitere judeţene până la data de 1 martie. 

6.8. 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 la 

învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în 

învăţământul profesional. 

 

7. ADMITEREA  CANDIDAŢILOR : 

7.1. Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, 

astfel: 

7.1.1. În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de 

unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al 

elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în 

învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, calculată 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%; 

7.1.2. În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 

folosind, în ordine, următoarele criterii: 

   a) media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 

   b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 

7.2.  În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc 

există candidaţi, cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi acea calificare, care au 

mediile de admitere, precum şi mediile menţionate mai sus  egale, atunci toţi aceşti candidaţi 

sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

7.3.Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ 

 

MAIP = MA = (20 ABS + 80 EN) / 100, 

    unde: 

   MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 



  
 

   MA = media de admitere calculată ; 

   ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 

   EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a 

VIII-a; 

b) În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea de învăţământ: 

    

MAIP = (70 x MA + 30 x PSA) / 100, 

    unde: 

   MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 

    MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a); 

    PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

7.4. Media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, menţionată mai sus se 

calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

7.5. Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media 

generală obţinută la Evaluarea naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, 

pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru 

absolvenţii din promoţiile 2004 - 2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa 

a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

7.6. Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea naţională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la 

evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 

7.7. Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform 7.5. este utilizată pentru 

stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi, în cazul în care numărul de candidaţi nu 

depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 

7.8. Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform pct. 7.6., este utilizată 

pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi, în cazul în care numărul de candidaţi 

depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 

7.9.În perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, comisia de 

admitere judeţeană va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial 

care au studiat în străinătate şi din această cauză nu au participat la evaluarea naţională de la 

sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului 

se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 

 

8. AFIŞAREA  REZULTATELOR:  

8.1. Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul profesional cu durata 

de 3 ani se întocmesc la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi se 

transmit la comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii. 

8.2. După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani, acestea se afişează la sediul unităţii de învăţământ care 

organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. 

8.3. După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în 

perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 

candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, 

cuprinzând actele de studii în original. 



  
 

8.4. Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de 

unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: 

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 

b) certificatul de naştere, în copie legalizată; 

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect 

unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - 

copie şi original; 

e) fişa medicală. 

8.5. Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 

corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de 

admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

8.6. Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 

corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de 

admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

8.7. Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional se pot face şi după finalizarea etapei a 

doua de admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea 

prevederilor prezentei metodologii 

 

 

9. MONITORIZAREA  PROCEDURII:  

 

Monitorizarea procedurii se face de către  directorul unităţii de învăţământ și comisia judeţeană 

pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 


