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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL  - 2018-2019 
 

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat                       

Data limită - perioada Evenimentul 

15, 18, 19 iunie 2018 

 

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 

elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de 

înscriere în învățământul profesional de stat cu numele și codul unității 

de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale 

absolvenților claselor a VIII-a 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de 

înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită 

aceasta 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 

VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a 

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. 

15, 18, 19 iunie 2018 

 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în 

învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat 

NOTĂ: 

Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare 

de corigență sau repetenție.  

19 iunie 2018 

 

Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământul profesional de stat a listei candidaților înscriși la 

învățământul profesional de stat.  

NOTĂ: 

Dacă numărul candidaților înscriși la fiecare calificare depășește 

numărul de locuri disponibile se organizează o probă suplimentară de 

admitere. 

 

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 profesional 

unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor 

oferite 

21 - 22 iunie 2018 

 

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ 

care școlarizează în învățământul profesional de stat care nu au organizat 

sesiune de preselecție, pe baza pe baza fișei de înscriere în învățământul 

C.T. M. C. 

ROMAN 

     Nr. 2790 din 03.05.2018 



profesional de stat 

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 calificărilor pentru care optează 

25 – 29 iunie 2018 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

 

NOTĂ: 

Dacă numărul candidaților înscriși la fiecare calificare depășește 

numărul de locuri disponibile  probă suplimentară de admitere se 

susține la disciplina ”Educație Tehnologică” – materia clasei a VIII-a . 

 

29 iunie 2018 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul unitățiii 

de învățământ. 

 Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

2 iulie 2018 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestațiilor. 

2 iulie 2018 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, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

5.068/2016 

 

a) În cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul de 

locuri disponibile, media de admitere se calculează astfel: 

                         

                                          20xABS+ 80xEN 

                            MAIP =  --------------------            unde: 

                                                      100 

MAIP = Media de admitere în învăţământul profesional 

ABS   = Media generală de absolvire a claselor V – VIII 

EN    = Media generală obținută la Evaluarea Națională susținută 

de absolvenții claselor a VIII-a 

 

b) Dacă numărul de candidați depășește numărul de locuri 

disponibile, media de admitere se calculează astfel: 

                         

                                         70xMA+ 30xPSA 

                            MAIP = -------------------              unde: 

                                                   100 

 MAIP = Media de admitere în învăţământul profesional 

       

                                        20xABS + 80xEN  

                            MA =  -----------------------  

                               100 

ABS   = Media generală de absolvire a claselor V – VIII 

EN    = Media generală obținută la Evaluarea Națională susținută 

de absolvenții claselor a VIII-a 

PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere. 
 

 

Transmiterea la comisia de admitere județeană a listei candidaților 

declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul 

profesional de stat de către toate unitățile de învățământ.  



 

3 iulie 2018 Validarea de către comisia de admitere județeană pentru învățământul 

profesional de stat a listei candidaților declarați admiși în 

învățământul profesional de stat.  
Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu 

candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul 

profesional  

 

Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea 

dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor 

de înscriere de către candidații respinși. 

 

3 – 4 iulie 2018 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către 

candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în 

învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 

învățământul profesional. 

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional pot 

să se înscrie la etapa a II-a de admitere în liceu. 

3 – 4 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au 

fost declarați admiși 

 

NOTĂ: Dosarul de înscriere pentru candidații admiși va conține: 

 

1. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei 

generale); 

2. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 

3. Copie după Certificatul de naştere (simplă); 

4. Copie după cartea de identitate candidat (simplă) ; 

5. Copii după carțile de identitate părinți (simple); 

6. Fişa medicală (cu situaţia vaccinărilor). 

5 iulie 2018 Afișarea la sediul unităților 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. 

 

 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 listelor finale cu candidații înmatriculați 

și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat. 

 

 

 

Director, 

prof. Zăloagă Ana - Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 


