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Stimate părinte, 

Stimate absolvent  de clasa a VIII-a, 
 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara organizează admiterea în clasa a IX-a, la învăţământul liceal (de zi, 
seral şi frecvenţă redusă) și la învăţământul profesional cu durată de 3 ani. 

Pentru o completă informare, vă recomandăm documentarea responsabilă, prin discuţii cu diriginţii şi 
directorii unităţilor şcolare, precum şi analiza atentă a OMECS nr. 5082/ 31.08.2015 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 împreună cu 
anexele acestora. Informaţiile actualizate cu privire la desfăşurarea admiterii în judeţul Hunedoara le găsiţi la adresa 
web http://isj.hd.edu.ro. Site-ul oficial al admiterii la nivel naţional este http://admitere.edu.ro . 
  
PRECIZĂRI 
 Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru 
admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada prevăzută de grafic, la centrele zonale de înscriere 
(inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare), prezentate în tabelul de la paginile 34-35. 
 Candidaţii din judeţul Hunedoara, care participă la admitere într-un alt judeţ, se înscriu la Centrul special de 
înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic. 
 Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în judeţul Hunedoara se înscriu la 
Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, care se află la sediul Inspectoratului Școlar 
Judeţean Hunedoara din Deva, strada Gheorghe Bariţiu, nr. 2, telefon 0254213315. 
  Pentru admiterea în învăţământul seral şi frecvenţă redusă, Centrul special de înscriere este la Inspectoratul 
Școlar Judeţean Hunedoara din Deva, strada Gheorghe Bariţiu, nr. 2, telefon 0254213315. 
 Pentru înscrierea elevului pe locurile alocate  învăţământului special liceal sau profesional cu durată de 3 ani 
sunt necesare următoarele documente: 

a) certificatul de orientare şcolară şi profesională emis de Comisia de orientare şcolară şi profesională 
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara; 

b) copie de pe actele de identitate ale copilului/elevului şi ale părintelui/reprezentantului legal; 
c) planul de servicii al elevului propus de Serviciul de evaluare și orientare şcolară şi profesională din 

cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională; 
d) copie de pe Certificatul de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul). 

Pentru detalii privind procedura prin care elevul este orientat către o unitate şcolară specială, părinţii se pot 
adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2., 
tel. 0784295343, fax 0254/219 074 sau pot consulta site-ul instituţiei la adresa: http://cjraehd.ro. 

 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA 
în colaborare cu 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA 
 

organizează  
TÂRGUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE 

 
Programul manifestării: 

 

DEVA Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 10 mai 2016, între orele 14-18 

HUNEDOARA Galeriile de Artă Hunedoara 10 mai 2016, între orele 14-18 

PETROŞANI Biblioteca Universităţii din Petroșani 10 mai 2016, între orele 14-18 

 

 

http://isj.hd.edu.ro/
http://admitere.edu.ro/
http://cjraehd.ro/?page_id=95
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CUM UTILIZĂM GHIDUL? 

 
Informaţiile din acest Ghid sunt structurate astfel încât să aveţi acces la toate datele care vă vor permite să 

realizaţi cea mai potrivită alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a. Ghidul cuprinde, de asemenea, graficul activităţilor 

legate de desfăşurarea admiterii în clasa a IX-a, anul şcolar 2016-2017. Respectaţi cu stricteţe perioadele indicate şi, 

mai ales, verificaţi corectitudinea datelor completate în fişa de înscriere. 

Dacă optaţi pentru învăţământul liceal, filiera teoretică (profil real sau uman) sau filiera tehnologică (profil 

tehnic, servicii sau resurse naturale şi protecţia mediului), consultaţi Anexa 1, unde veţi găsi şi codurile 

corespunzătoare fiecărei poziţii din planul de şcolarizare. Dacă optaţi pentru învăţământul profesional cu durata de 3 

ani, informaţii găsiţi în Anexa 2. 

Dacă optaţi pentru pentru una dintre clasele cu predare bilingvă, filiera teoretică (profil real sau uman) sau 

filiera tehnologică (profil tehnic, servicii sau resurse naturale şi protecţia mediului), informaţiile referitoare la probele 

de limbă modernă, data, locul şi ora desfăşurării, le aflaţi din prezentul Ghid, de la secretariatele unităţilor şcolare 

unde aţi absolvit clasa a VIII-a sau de pe pagina noastră de internet (http://isj.hd.edu.ro). După susţinerea testului, 

dacă aţi obţinut cel puţin nota 6, aceasta se trece în fişa de înscriere anexată, după care vă prezentaţi la şcoala unde 

aţi absolvit clasa a VIII-a pentru a vă completa opţiunile pe fișa de înscriere. 

REPARTIZAREA PENTRU CLASELE CU PREDARE BILINGVĂ SE FACE COMPUTERIZAT ! 

Pentru clasele cu predare  în limbile minorităţilor naţionale, în anexele cuprinzând planul de şcolarizare este 

precizată limba de predare, aceste poziţii fiind evidenţiate cu un marcaj, ceea ce înseamnă că toate disciplinele de 

studiu sunt predate în limba respectivă. Candidatul poate opta pentru aceste clase numai dacă a susţinut, în cadrul 

Evaluării Naţionale, proba de limbă maternă (maghiară sau germană) sau proba de aptitudini lingvistice, organizată în 

perioada indicată în graficul admiterii. 

Dacă optaţi pentru filiera vocaţională, la unul din profilurile: pedagogic, teologic, artistic sau sportiv, 

informaţiile referitoare la probele de aptitudini, data, locul şi ora desfăşurării acestora le puteţi afla din prezentul 

Ghid şi de la secretariatele liceelor respective. 

PENTRU CLASELE DE LA LICEELE VOCAŢIONALE NU EXISTĂ CODURI! 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI SE REALIZEAZĂ DIRECT LA SECRETARIATELE LICEELOR! 

Pentru a vă înlesni alegerea, în Anexa 1 veţi găsi şi ultima medie de admitere în sesiunea 2015, la 

specializările care au existat şi în anul şcolar precedent. 

  

ACORDAŢI MARE ATENŢIE: 

 primului criteriu de repartizare - media de admitere, respectiv celui de-al doilea - opţiunea; 

 înscrierii unui număr suficient de opţiuni pe fişă; 

 înscrierii opţiunilor în ordinea preferinţei: de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită; 

 limbii de predare - română, maghiară sau germană; 

 distanţei dintre şcoală şi domiciliu şi a posibilităţilor materiale pentru navetă sau cazare; 

 mediei de admitere, comparativ cu ultima medie de admitere din anul şcolar precedent! 

 

VERIFICAŢI DE MAI MULTE ORI CORECTITUDINEA DATELOR COMPLETATE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE,  

RESPECTÂND TOATE ETAPELE INDICATE ÎN GRAFIC! 
 

Informaţii suplimentare găsiţi pe http://isj.hd.edu.ro/forum şi http://admitere.edu.ro/2016. 

De asemenea, puteţi suna la numărul de telefon 0254218813. 

      Vă dorim succes ! 

 

COMISIA DE ADMITERE JUDEŢEANĂ - 2016 

 

http://isj.hd.edu.ro/
http://isj.hd.edu.ro/forum
http://admitere.edu.ro/2016
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2016-2017 
 

Pregătirea admiterii 
31 ianuarie 2016 Elaborarea planului de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea admiterii. 

1 martie 2016 
Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii 
care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă . 

28 aprilie 2016 

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru 
învăţământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe  filiere, 
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazia l 
şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre 
admitere. 

9 mai 2016 
 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere.  
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondat e fiecărui centru. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi 
părinţii acestora. 

17 mai 2016 
Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune 
electronică şi tipărită. 

11 - 31 mai 2016 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare.  

22 iunie 2016 
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către Comisia de admitere judeţeană a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 
exmatriculaţi. 

24 iunie 2016 
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile 
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a. 

7 iulie 2016 
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei 
judeţene. 

8 iulie 2016 
 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.  
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele 
personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din 
clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

11 iulie 2016 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ. 

Probele de aptitudini 
19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini . 

23-24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini.  

30 mai 2016 
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini. 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.  

31 mai 2016 
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către Comisia 
de admitere judeţeană, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.  

24 iunie 2016 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi. 
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de 
aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi. 

7 iulie 2016 
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudi ni  a 
bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere.  

8 iulie 2016 
Validarea de către Comisia de admitere judeţeană  a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă. 

11 iulie 2016 
 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinu t 
probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în 
fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

19-20 mai 2016 
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă. 

23-24 mai 2016 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă . 

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

30 mai 2016 
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 

31 mai 2016 
Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  
Transmiterea către Comisia de admitere judeţeană a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

1-2 iunie 2016 
Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

7 iunie 2016 
Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor 
fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.  

8 iunie 2016 
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor 
care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe.  
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Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 
13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 

24 iunie 2016 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi . 

11-13 iulie 2016 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 

14-16 iulie 2016 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017  

8 – 12 iulie 2016 
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor 
a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din 
judeţul pentru care solicită înscrierea. 

8-12 iulie 2016 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere. 

9-13 iulie 2016 
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea 
fişelor corectate din calculator. 

14 iulie 2016 
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la Centrul judeţean de admitere, precum şi a listei 
absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. Predarea de către comisia din centrul de înscriere a f işelor de opţiuni 
originale la Centrul de admitere judeţean. 

15 iulie 2016 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene la Centrul Naţional de Admitere. 

16-17 iulie 2016 
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene, transmiterea 
modificărilor la comisia naţională. 

18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor. 

19 iulie 2016 
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2016 – 2017. 

20 iulie 2016 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a lis tei cu locurile 
neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ. 

20 iulie 2016 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate. 

21 iulie -29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.  

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care 
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 

20 iulie 2016 
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

21-22 iulie 2016 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă  maternă. 

23 iulie 2016 
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea 
eventualelor contestaţii. 

20 - 25 iulie 2016 
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de 
către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii.  

25 iulie 2016 
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. 
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de  limbă 
maternă. 

20-26 iulie 2016 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori. 

27 iulie 2016 Transmiterea noilor baze de date la Centrul de admitere judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere. 

28 iulie 2016 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii. 

28 iulie 2016 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din 
alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat. Afişarea de către 
fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate, în a doua etapă. 

28 -29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua. 

29 iulie 2016 
Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi 
în cele două etape ale admiterii. 

1-4 august  2016 
Rezolvarea de către Comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a 
repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două 
repartizări computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care 
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 

1 august 2016 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. 

29 august 2016 
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

30-31 august 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

1-2 septembrie 2016 
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care 
nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 

3 septembrie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a treia. 

5 septembrie 2016 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării. 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  

28 aprilie 2016 
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc cel puţin 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2016 – 2017. 

15 iulie 2016 
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc 
vârsta de cel puţin 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017. 

26-27 iulie 2016 
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de  cel puţin 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017, în clase constituite conform art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011. 

27-29 iulie 2016 
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 
2016 – 2017, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă . 
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Extras din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal pentru anul 

şcolar 2016-2017 
 

Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de Metodologie. 
Absolvenţii clasei a VlII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a 

competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile 
pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. 

Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2016, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017, 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 şcolar 
2016 – 2017 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul 
admiterii. 

Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere. 

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 75%  
şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. 

 Calculul mediei de admitere se face astfel: 

4

3ENABS
MA


  

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. 

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

Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VlII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic 
susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, 
fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 

Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la 
probele incluse în Evaluarea Naţională. 

Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională 
sunt inferioare notei cinci. 

Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 
Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
La liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a 
cunoştinţelor la limba maternă, admiterea se face în conformitate cu prevederile Metodologiei.  

Prevederile Metodologiei se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, 
înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Naţională" cu sintagma „examenul de capacitate", pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 
inclusiv, cu sintagma „testele naţionale", pentru absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în 
clasa a VIII-a", pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naţionale, în 
calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de 
capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase 
pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale 
pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în Metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita 
locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 

În cazul în care doi 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; 
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 
În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care 

au mediile de admitere, precum şi toate mediile de departajare egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.  
Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare 

a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. 
În 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, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform 
reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, până la data de 1 mai a anului în care se 
organizează admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale. 
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Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini. 

La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face 
prin note. 
Pentru profilul artistic - arte vizuale, profilul sportiv, precum şi 
pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finală de 
admitere se calculează astfel: 

MFA
MAAPT




4

3
 

unde:   
APT = nota/ media  finală la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere calculată conform prezentei 
metodologii;  
MFA = media finală de admitere. 

 Pentru profilul artistic - muzică, coregrafie şi teatru, media finală de 
admitere se calculează astfel: 
 

MFA
MAAPT




2
 

unde:  
APT = nota/ media finală la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere calculată conform prezentei metodologii; 
MFA = media finală de admitere. 
 

   
Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează 
astfel: 

MFA
MAAPT




4

3  

unde:   
APT = nota finală la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere calculată conform prezentei 
metodologii;  
MFA = media finală de admitere. 

 La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 

MFA
MANT




2
 

unde:   
NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la 
disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;  
MA = media de admitere calculată conform prezentei metodologii; 
MFA = media finală de admitere. 

 
În oricare variantă, media finală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins. 
Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din 

cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ. 
Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după Metodologia care este 
afișată pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din data de 4 martie 2016. Aprecierea acestei probe se face cu note. În situaţia în 
care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la 
Evaluarea Naţională" se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută 
proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere. 

Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie 
criteriu de departajare în cazul mediilor egale. 

În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică decât 5, se consideră 
că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, 
fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la Evaluarea Naţională" şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În acest 
caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă. 

Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor 
completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obţinută la limba şi 
literatura maternă la Evaluarea Naţională" (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu). 

Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională 
la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susţină proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele 
cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă. Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor 
completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă. 

Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi care au studiat în limba  maternă şi, 
deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă, sau care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă. 

Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, Comisia de admitere judeţeană va organiza o 
probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii. 

Evaluarea rezultatelor elevilor la această probă se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, 
secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei 
de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă”. Se va indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. 
Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte 
modificări ale anexei fişei de înscriere. 

În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră 
că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără 
a completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă" şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris 
la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective. 

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 generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 
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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. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau 
în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă. 

Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. În cazul în 
care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa 
respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile de departajare egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a 
obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în funcţie de 
programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar. 

Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve, 
vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă 
probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 

Susţinerea probelor de aptitudini 

Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 23-24 mai 2016. 
Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă se face 
direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei 
model este comunicat de Comisia naţională de admitere până la data de 1 martie 2016. 

 Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, 
şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau 
la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor, în perioada  19-20 mai 2016, 
pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. Anexele fişelor acestor candidaţi sunt 
înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului 
eliberat: "anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee" şi motivul eliberării acesteia: "participare la probe de aptitudini" sau "participare la 
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă". 

Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 25-28 mai 2016, în centrele stabilite de Comisia de admitere judeţeană. În urma 
probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ sau din alte 
județe, care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. 

Rezultatele vor fi afişate în dimineaţa zilei de 30 mai 2016, la unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea 
respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează 
până la data de 31 mai 2016. 

Odată cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unităţii de învăţământ care a organizat probele, se 
afişează, la loc vizibil, precizarea că listele afişate nu reprezintă listele candidaţilor admişi la clasele pentru care s-au susţinut probe de 
aptitudini. 

În ziua afişării rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, Comisia de admitere judeţeană transmite fiecărui liceu care a organizat probe 
de aptitudini lista cu rezultatele la Evaluarea Naţională, în vederea calculării mediilor de admitere/mediilor finale de admitere pentru candidaţii 
care au promovat probele de aptitudini şi a stabilirii candidaţilor admişi la clasele vocaţionale. 

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care 
au susţinut testele/probele astfel: 

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face  prin 
note; 

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de calificativ: 
admis-respins. 

Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, conform  Metodologiei, sunt validate de către 
inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut probele, în data de 8 iulie 2016. 

În data de 31 mai 2016, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele 
candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, este 
transmis electronic şi în format tipărit Comisiei de admitere judeţene. Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost 
admişi la liceele vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 11 iulie 2016, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut 
probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la 
centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată. 

 

 
 

Probele de aptitudini – profil pedagogic, se desfăşoară în centrul de la: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini 
Data / ora 

susţinerii probei 

1. 
Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria” Deva 
Deva,  

str. Gh. Bariţiu, nr. 2 
0254216826 

Interviu  
Proba de aptitudini muzicale 

Proba de aptitudini fizice şi de 
aptitudini artistice 

26 mai 2016,  ora 8.00 

 

Probele de aptitudini – profil teologic, se desfăşoară în centrul de la: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini 
Data / ora  

susţinerii probei 

1. 
Seminarul Teologic Ortodox 
„Sfânta Ecaterina” Prislop 

Haţeg, Silvaşu de Sus, 
Mănăstirea Prislop 

0372779207 
Religie, 

scris şi oral 
25 mai 2016, ora 9.00 
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Probele de aptitudini – profil artistic, se desfăşoară în centrul de la: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini 
Data / ora  

susţinerii probei 

1. 
Liceul de Arte „Sigismund 

Toduţă” Deva 

Deva,  
str. Ciprian Porumbescu,  

nr. 1 
0354805697 

Proba de percepţie vizuală 25 mai 2016, ora 9.00 

Proba de creativitate 25 mai 2016, ora 13.00 

Muzică 26-27.05.2016, ora 9.00 
 

Probele de aptitudini – profil sportiv, se desfăşoară în următoarele centrele: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini 
Data / ora 

susţinerii probelor 

1. 
Colegiul Naţional Sportiv 

„Cetate” Deva 
Deva, 

str. Axente Sever, nr. 3 
0254217015 

Atletism, mozaic 
Fotbal 

25-26 mai 2016, ora 10.00  
27-28 mai 2016, ora 10.00 

2. 
Colegiul Tehnic „Matei Corvin” 

Hunedoara 
Hunedoara, 

str. Victoriei, nr. 17 
0254711687 Fotbal (băieţi) 27 mai 2016, ora 10.00 

Detalii cu privire la organizarea şi structura  probelor de aptitudini se găsesc în Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 
29.08.2014, la adresa: http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=232&t=13505 

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Pentru liceele/clasele  la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă 
modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 23-24 mai 2016. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 25-28 mai 2016. 
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia de 

admitere judeţeană. Candidaţii declaraţi  admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ 
care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă a minorităţilor. 

Rezultatele acestor probe vor fi afişate în data de 30 mai 2016, la unităţile şcolare care le-au organizat. În aceeași zi, la 
unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează 
în data de 31 mai 2016. 

Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, primesc, 
de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, respectiv maternă, în zilele de 1-2 iunie 2016. 

Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 7 iunie 2016. Anexele 
completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere. 

Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, 
indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala 
generală pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se desfăşoară în următoarele centre: 

Nr. 
crt. 

Limba 
maternă 

Centrul de susţinere a probei Adresa/telefon 
Data/ora 

susţinerii probei 

1. Limba maghiară Liceul Teoretic „Téglás Gábor” Deva 
Deva, str. Anemonelor, nr. 57A 

0254/228080 
26 mai 2016,  

ora 14.00 

2. Limba germană Colegiul Național ”Decebal” Deva 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 
26 mai 2016,  

ora 17.00 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se  desfăşoară în următoarele centre: 

Nr. 
crt. 

Limba 
modernă 

Centrul de susţinere a probei Adresa/telefon 
Data/ora 

susţinerii probei 

1. Limba engleză Colegiul Național „Decebal” Deva 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 
25 mai 2016,  

ora 15.00 

2. Limba engleză 
Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” 

Hunedoara 

Hunedoara, str. Victoriei, nr. 
12,  0254/713341 

0254/713341 

26 mai 2016,  
ora 14.00 

3. Limba franceză Colegiul Național „Decebal” Deva 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 
26 mai 2016,  

ora 16.00 

4. Limba germană Colegiul Național „Decebal” Deva 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 22 

0254/212758 
26 mai 2016,  

ora 16.00 
 

IMPORTANT! 
Rezultatele probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sunt valabile doar pentru clasele BILINGVE. Pentru clasele 
de INTENSIV LIMBĂ ENGLEZĂ,  liceele ofertante stabilesc și afișează, în timp util, criteriile de selecție a candidaților admiși, pe 
locurile stabilite, în cazul în care numărul acestora este mai mic decât totalul locurilor de la specializarea respectivă. 

http://forum.isj.hd.edu.ro/viewtopic.php?f=232&t=13505
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Completarea fişelor de înscriere a candidaţilor 

Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 8-12 iulie 2016. La fiecare 
şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau 
un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces-verbal de instruire. 

În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului, la Evaluarea 
Naţională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ. Elevilor şi părinţilor li se recomandă 
completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de 
admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în 
situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod 
necorespunzător mediei sale de admitere. 

Dirigintele clasei participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni 
realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. 

Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, pentru a 
permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării 
unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste. 

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru 
profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o 
limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv  în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba 
maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba 
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării 
computerizate. 

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie 
codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă 
respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării 
computerizate. 

Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv pentru 
fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod.  

Exemplu de completare a opţiunilor: 

Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are 
în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:  

1. 1 0 7 

Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Scorillo, specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în broşură codul 279, 
atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 

2. 2 7 9 

Celelalte opţiuni  se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat 
fiecărei opţiuni. 

Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de 

secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, 
lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate. 

Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui 
clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. 

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa 
codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 11 iulie 2016, de la unitatea 
şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute 
la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu 
vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea. 

Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest 
registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: „fişă de înscriere pentru admitere în licee" şi motivul eliberării fişei: 
„participare la admitere în alt judeţ". Aceşti candidaţi se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie 
repartizaţi. 

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată, într-un singur judeţ. 
Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au susţinut 

proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele 
de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care 
este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 
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În perioada 9 - 13 iulie 2016, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în prezenţa 
diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată din calculator pentru fiecare elev. 

În cazul existenţei  unei  erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia 
transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la 
listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul  zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei 
de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată. 

Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în 
perioada prevăzută în grafic. De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui 
său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă. 

 

Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 

Până la data de 19 iulie 2016, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat 
la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în 
fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare prezentate. Nu se iau în considerare: 

I. opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2016 – 2017 şi nu sunt din promoţia curentă; 

II. opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile 
gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă; 

III. opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă, prevăzută în metodologie. 

 Până la data de 20 iulie 2016, centrele de admitere judeţene tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ 
gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu 
unitatea şcolară la care au fost admişi; 

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ, după încheierea primei etape de 
admitere. 

 La încheierea primei etape a repartizării computerizate, Centrul de admitere judeţean transmite fiecărei unităţi de 
învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de 
bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 20 iulie 2016. 

La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile 
anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017 inclusiv şi care se află în una din 
situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima 
etapă de admitere. 

Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare completează fişa de opţiuni, în perioada 20-25 iulie 2016. 
În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. 
Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă 
sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. 

În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 20 iulie 2016, iar susţinerea 
probelor se face în perioada 21-22 iulie 2016. Afişarea rezultatelor finale se face în 23 iulie 2016. Candidaţii respinşi la probele de 
aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă completează 
opţiunile în data de 25 iulie 2016 şi participă la repartizarea computerizată. 

Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum şi corectarea 
eventualelor erori se fac în perioada 20-26  iulie 2016. 

Până la data de 28 iulie 2016, Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a 
doua etapă de admitere. 

Până la data de 28 iulie 2016, centrele de admitere judeţene tipăresc şi afişează, în fiecare unitate de învăţământ 
gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu 
unitatea şcolară la care au fost admişi; 

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ, după încheierea celei de a 
doua etape de admitere. 

În perioada 21-29 iulie 2016, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, 
cuprinzând actele de studii în original. 

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program 
afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: 

a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
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Candidaţii care în perioada 21-29 iulie 2016 nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 
corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia judeţeană de 
admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de Comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea 
cazurilor speciale. 

În perioada 1-4 august 2016, Comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea 
computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribu ire 
pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date 
computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. Tot în această perioadă vor fi repartizaţi de comisia judeţeană candidaţii  
care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen la unităţile unde au fost repartizaţi şi cei care nu au participat la primele 
două etape de repartizare computerizate. 

Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de 
admitere. Deciziile se iau în plenul Comisiei de admitere judeţene, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul 
judeţului. 

Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape 
de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează Comisiei de admitere judeţene în perioada 1-4 august 2016 şi solicită 
ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere 
menţionate anterior vor fi repartizaţi de Comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în 
perioada 1-2 septembrie 2016, ţinând cont de criteriile prevăzute în Metodologie, în baza hotărârilor Comisiei de admitere 
judeţene. 

Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în Metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru care se 
susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene 
pot decide organizarea unei noi  etape de susţinere a acestor probe, în perioada 30-31 august 2016. Graficul desfăşurării probelor 
şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut publice, până la data de 1 august 2016, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ 
gimnazial.  

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 

Comisiile de admitere judeţene stabilesc, cu avizul Comisiei naţionale de admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul 
inspectoratului şcolar, până la data de 13 mai 2016, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru 
candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei 
romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 13 mai 2016. 

Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, 2 locuri 
suplimentare la clasă. 

Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la Comisia de admitere judeţeană, până la data de 
24 iunie 2016, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. 

Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la 
înscriere o cerere (cu menţionarea opţiunilor), act de identitate (certificat de naştere sau carte de identitate), adeverinţă de 
absolvire a ciclului gimnazial (cu menţionarea mediei claselor a V-a – a VIII-a) şi o recomandare scrisă din partea preşedintelui 
unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu 
faptul că fac parte din respectiva organizaţie. 

În perioada 11-13 iulie 2016, Comisia de admitere judeţeană asigură repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri 
până la data de 24 iunie 2016, ora 16, pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în 
baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 

În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. 
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de către Comisia 

de admitere judeţeană, în perioada 14-16 iulie 2016. 
Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. 
Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără 

restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de Metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru cele 
din învăţământul special. 

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită 
repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către 
Comisia de admitere judeţeană, în perioada 14-16 iulie 2016, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor 
candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate de Comisia pentru orientare 
şcolară şi profesională din cadrul CJRAE Hunedoara. 

În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, se înlocuieşte în mod 
corespunzător, sintagma "Evaluarea Naţională" cu sintagma adecvată "examenul de capacitate"/ "testele naţionale"/ "tezele cu 
subiect unic". 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii anului şcolar 2016-2017 se face în Centrul special de înscriere de la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara din Deva, strada Gh. Bariţiu, nr. 2. 
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Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de cel puţin 18 ani până la data de începerii 
anului şcolar 2016-2017 este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2016 şi este afişat la sediul ISJ Hunedoara. 
Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26-27 iulie 2016, la centrul menţionat. Dosarele conţin următoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 
a) certificatul de naştere cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată; 
b) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ 

testele naţionale/examenul de capacitate; 
b) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
c) fişa medicală. 

 Repartizarea acestor candidaţi se face în perioada 27-29 iulie 2016, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în 
prezentul Ghid. Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare 
a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-
a/testele naţionale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidaţii care nu au participat la Evaluarea Naţională/tezele cu 
subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. 

 

Dispoziţii finale 

Absolvenţii  învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal 
de stat, conform prevederilor din Metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. 
Pentru unităţile de învăţământ particulare, nu vor fi alocate coduri, iar locurile respective nu vor participa la repartizarea 
computerizată. Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu 
metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată, la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în perioada stabilită şi 
vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de Comisia de admitere judeţeană, în perioada 1-2 septembrie 2016. 

În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, întrucât nu au participat la Evaluarea 
Naţională, aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 1-2 septembrie 2016, după repartizarea celorlalţi 
candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 

Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din 
admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv 
pierde locul obţinut prin fraudă.  

În perioada 1-4 august 2016, 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. 

 

LISTA LICEELOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 

 

NR. CRT. DENUMIREA UNIITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ADRESA TELEFON 

1. 1
. 

COLEGIUL NAŢIONAL „DECEBAL"   DEVA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 2 0254212758 

2. 2
. 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „DRAGOMIR  HURMUZESCU"   DEVA, STR. MINERILOR NR. 28 0254220240 

3. 3
. 

COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA"   DEVA, STR. 22 DECEMBRIE NR. 116 0254230739 

4. 4
. 

COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV „CETATE"   DEVA, STR. AXENTE SEVER NR. 3 0254217015 

5. 5
. 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”   DEVA, STR. GH.  BARIŢIU NR. 2 0254216826 

6. 6
. 

LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUŢĂ"   DEVA, STR. C PORUMBESCU NR. 1 0354805697 

7. 7
. 

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL”   DEVA, STR. TITU MAIORESCU NR. 28 0254221280 

8. 8
. 

LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR"   DEVA, STR. ANEMONELOR NR. 13 0254228080 

9. 1
0
. 

LICEUL TEORETIC GHELARI  GHELARI, STR. SALCÂMULUI 6 0254735127 

10. 1
1
. 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TRAIAN LALESCU"   HUNEDOARA, STR. VICTORIEI NR. 23 0254717959 

11. 1
2
. 

COLEGIUL NAŢIONAL „IANCU DE HUNEDOARA"   HUNEDOARA, STR VICTORIEI NR. 12 0254713341 

12. 1
3
. 

COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU"   HUNEDOARA, STR AL. VLAHUŢĂ NR. 1 BIS 0254711150 

13. 1
4
. 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN”   HUNEDOARA, STR. TURNĂTORULUI NR. 1 0254712391 

14. 1
5
. 

COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN"   HUNEDOARA, STR. VICTORIEI NR. 17 0254711687 

15. 1
6
. 

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU"   PETROŞANI, STR. 1 DECEMBRIE NR. 7 0254541574 

16. 1
7
. 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „CARMEN SYLVA”   PETROŞANI, STR. SLĂTIOARA NR. 10 0254542683 

17. 1
8
. 

COLEGIUL ECONOMIC „HERMES"   PETROŞANI, STR. INDEPENDENŢEI NR. 1A 0254542252 

18. 1
9
. 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITIRIE LEONIDA"   PETROŞANI, STR. 22 DECEMBRIE NR. 6 0254542482 

19. 2
1
. 

LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”   LUPENI, STR. VIITORULUI NR. 20 0254560905 
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NR. CRT. DENUMIREA UNIITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ADRESA TELEFON 
20. 2

2
. 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI  LUPENI, STR. TINERETULUI NR. 43 0254560779 
21. 2

3
. 

LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT”   URICANI, STR. REPUBLICII NR. 16 0254511109 
22. 2

4
. 

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI"   PETRILA, STR. REPUBLICII NR. 196 0254550743 
23. 2

5
. 

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI VITEAZU"   VULCAN, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 4 
 

0254570563 
24. 2

6
. 

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIŞAN"   CRIŞCIOR, STR. BUNEI NR. 2 
 

0254617004 
25. 2

7
. 

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU"   BRAD, STR. LICEULUI NR. 30 0254612641 
26. 2

8
. 

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU"   CĂLAN, STR. O. DENSUSIANU NR. 1 
 

0254730610 
27. 2

9
. 

COLEGIUL NAŢIONAL „I. C. BRĂTIANU"   HAŢEG, STR. MUNŢII RETEZAT NR. 3 
 

0254770020 
28. 3

0
. 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTA ECATERINA" PRISLOP 
 HAŢEG, SILVAŞU DE SUS, MĂNĂSTIREA 

PRISLOP 
 

0372779207 

29. 3
1
. 

COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU"   ORĂŞTIE, STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 8 
 

0254241196 

30. 3
2
. 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS"   ORĂŞTIE, STR. OCTAVIAN GOGA NR. 2 
 

0254241389 

31. 3
3
. 

COLEGIU TEHNIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA"   GEOAGIU, INDEPENDENŢEI NR. 15 
 

0254248299 

32. 3
4
. 

COLEGIU TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR „ANGHEL SALIGNY"   SIMERIA, ŞOS.  NAŢIONALĂ NR. 13 0254260453 

33. 3
5
. 

LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR"  ILIA, STR. T. VLADIMIRESCU NR. 10 0254282524 

 
ANEXA 1 

CODURILE SPECIALIZĂRILOR ŞI NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITERE ÎN LICEU 

Anul școlar  2016-2017 
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COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER UMA ENG   Filologie 114 14 9.33 1 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER UMA FRA   Filologie 115 14 7.55 1 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER REA   INF28 Matematică-Informatică 116 56 8.8 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER REA ENG 
 

Matematică-Informatică 117 28 9.56 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA GER TER REA     Ştiinţe ale Naturii 118 28 6.61 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER REA ENG   Ştiinţe ale Naturii 119 28 9.58 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER REA FRA   Ştiinţe ale Naturii 120 14 8.89 1 

COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA ROM TER REA GER   Ştiinţe ale Naturii 121 14 7.43 1 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 
"REGINA MARIA" DEVA 

ROM TER UMA     Filologie 140 28 8.33 2 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 
"REGINA MARIA" DEVA 

ROM VOC PED     Învăţători - educatoare   28 8.16 2 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 
"REGINA MARIA" DEVA 

ROM TER REA     Matematică-Informatică 141 28 8.55 2 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 
"REGINA MARIA" DEVA 

ROM TER UMA     Ştiinţe Sociale 143 28 8.08 2 

COLEGIUL NAȚIONAL SPORTIV 
"CETATE" DEVA 

ROM VOC SPO     Sportiv   84 6.58 6 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" 
DEVA 

ROM THN TEH     Electric 162 28 6.44 2 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" 
DEVA 

ROM THN TEH ENG   Electronică automatizări 163 14 7.4 1 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" 
DEVA 

ROM THN TEH ITA   Electronică automatizări 164 14   1 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" 
DEVA 

ROM THN TEH ENG   Mecanică 165 14   1 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" 
DEVA 

ROM THN TEH FRA   Mecanică 166 14   1 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 
"DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA 

ROM THN SRV     
Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

173 28 4.06 2 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 
"DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA 

ROM THN TEH     Producţie media 174 28   2 
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LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" 
DEVA 

ROM VOC ART     
Arhitectură, Arte  ambientale 
şi Design 

  28 7.03 2 

LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" 
DEVA 

ROM VOC ART     Arte plastice şi Decorative   28 6.04 2 

LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" 
DEVA 

ROM VOC ART     Muzică   28 6.69 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" 
DEVA 

ROM THN SRV     Economic 186 28 3.18 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" 
DEVA 

ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 187 28 5.49 2 

LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR" 
DEVA 

LMA TER REA     Matematică-Informatică 200 28 5.23 2 

LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR" 
DEVA 

LMA THN SRV     Turism şi alimentaţie 201 28 4.31 2 

COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL 
GOJDU" HUNEDOARA 

ROM THN SRV     Comerţ 101 28 5.46 2 

COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL 
GOJDU" HUNEDOARA 

ROM THN SRV     Economic 102 56 5.73 4 

COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL 
GOJDU" HUNEDOARA 

ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 103 56 6.53 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE 
HUNEDOARA" HUNEDOARA 

ROM TER UMA ENG   Filologie 122 28 7.9 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE 
HUNEDOARA" HUNEDOARA 

ROM TER REA   ENG Matematică-Informatică 123 56 7.08 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE 
HUNEDOARA" HUNEDOARA 

ROM TER REA   ENG Ştiinţe ale Naturii 124 28 7.77 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE 
HUNEDOARA" HUNEDOARA 

ROM TER UMA     Ştiinţe Sociale 125 28 7.56 2 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
"TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA 

ROM TER UMA     Filologie 137 28 7.35 2 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
"TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA 

ROM TER REA   INF Matematică-Informatică 138 28 7.3 2 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
"TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA 

ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 139 28 7.31 2 

COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" 
HUNEDOARA 

ROM THN TEH     Mecanică 153 28 3.91 2 

COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" 
HUNEDOARA 

ROM VOC SPO     Sportiv   28 7.42 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 
BURSAN" HUNEDOARA 

ROM THN TEH     Electronică automatizări 179 28 3.66 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 
BURSAN" HUNEDOARA 

ROM THN RES     Protecţia mediului 180 28 3.61 2 

LICEUL TEORETIC GHELARI ROM TER REA     Matematică-Informatică 202 28 3.73 2 

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI ROM THN SRV     Comerţ 105 28 4.62 2 

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI ROM THN SRV     Economic 106 28 5.62 2 

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 107 56 4.11 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" 
PETROȘANI 

ROM TER UMA     Filologie 131 56 8.36 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" 
PETROȘANI 

ROM TER REA   ENG28 Matematică-Informatică 132 56 9.24 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" 
PETROȘANI 

ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 133 28 9.16 2 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
"CARMEN SYLVA" PETROȘANI 

ROM TER REA     Matematică-Informatică 134 56 7.19 4 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
"CARMEN SYLVA" PETROȘANI 

ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 135 28 7.2 2 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 
"CARMEN SYLVA" PETROȘANI 

ROM TER UMA     Ştiinţe Sociale 136 28 7.64 2 
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COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" 
PETROȘANI 

ROM THN TEH     Electronică automatizări 149 28   2 

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" 
PETROȘANI 

ROM THN TEH     Mecanică 151 28 5.14 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI ROM THN TEH     
Fabricarea produselor din 
lemn 

190 28   2 

LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 191 28 4.09 2 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI ROM THN TEH     Mecanică 193 28 4.33 2 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 194 28 3.77 2 

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI ROM TER REA     Matematică-Informatică 195 28 4.35 2 

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 196 56 6.21 4 

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI ROM TER UMA     Ştiinţe Sociale 197 28 7.42 2 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 
PETRILA 

ROM THN SRV     Economic 145 28 5.8 2 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 
PETRILA 

ROM TER REA     Matematică-Informatică 146 28 4.88 2 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 
PETRILA 

ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 147 28 6.34 2 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 
PETRILA 

ROM TER UMA     Ştiinţe Sociale 148 28   2 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM THN SRV     Comerţ 155 28   2 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM THN TEH     Electric 156 28 3.13 2 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM THN TEH     Electronică automatizări 157 28 4.05 2 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM TER UMA     Filologie 158 56 5.71 4 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM TER REA     Matematică-Informatică 159 28 7.55 2 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM THN TEH     Mecanică 160 28 3.17 2 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 161 28 4.99 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" BRAD ROM TER UMA     Filologie 111 56 6.16 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" BRAD ROM TER REA     Matematică-Informatică 112 28 5.73 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" BRAD ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 113 56 5.95 4 

LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR ROM THN TEH     Mecanică 183 28 3.95 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 184 28   2 

LICEUL TEHNOLOGIC "OVID DENSUSIANU" 
CĂLAN 

ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 189 28 3.76 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CONSTANTIN 
BRĂTIANU" HAȚEG 

ROM TER UMA     Filologie 126 28 7.28 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CONSTANTIN 
BRĂTIANU" HAȚEG 

ROM TER REA     Matematică-Informatică 127 28 9.02 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CONSTANTIN 
BRĂTIANU" HAȚEG 

ROM TER REA     Ştiinţe ale Naturii 129 56 7.21 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CONSTANTIN 
BRĂTIANU" HAȚEG 

ROM TER UMA     Ştiinţe Sociale 130 28 7.01 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CONSTANTIN 
BRĂTIANU" HAȚEG 

ROM THN SRV     Turism şi alimentaţie 128 56 5.74 4 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTA 
ECATERINA" PRISLOP 

ROM VOC TEO     Teologie ortodoxă   28 5.8 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" 
ORĂȘTIE 

ROM TER UMA     Filologie 108 28 6.57 2 

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" 
ORĂȘTIE 

ROM TER REA   INF28 Matematică-Informatică 109 56 8.03 4 

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" 
ORĂȘTIE 

ROM TER REA   ENG Ştiinţe ale Naturii 110 56 6.33 4 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "ALEXANDRU 
BORZA" GEOAGIU 

ROM THN RES     Agricultură 168 28 3.33 2 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "ALEXANDRU 
BORZA" GEOAGIU 

ROM THN SRV     Economic 169 28 5.08 2 
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LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" 
ORĂȘTIE 

ROM THN RES     Protecţia mediului 188 28 4.07 2 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 
"ANGHEL SALIGNY" SIMERIA 

ROM THN TEH     Electromecanică 170 28 2.22 2 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 
"ANGHEL SALIGNY" SIMERIA 

ROM TER UMA     Filologie 171 28 5.26 2 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 
"ANGHEL SALIGNY" SIMERIA 

ROM THN TEH     Mecanică 172 28 4.04 2 

LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA ROM TER UMA     Filologie 198 28 5.35 2 

LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA ROM TER REA     Matematică-Informatică 199 28 3.28 2 

 

LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI CEL CU FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 

 

Denumire liceu 
Forma 

invatamant 
Limba 

predare 
Filiera Profil Denumire specializare 

Nr 
locuri 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "DRAGOMIR 
HURMUZESCU" DEVA 

FR ROM TER REA Ştiinţe ale Naturii 28 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" 
HUNEDOARA 

FR ROM TER REA Ştiinţe ale Naturii 28 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA S ROM THN SRV Economic 28 

COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA S ROM THN TEH Mecanică 28 

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI S ROM THN SRV Comerţ 28 

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" 
PETROȘANI 

S ROM THN TEH Mecanică 28 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI S ROM THN TEH Electronică automatizări 28 

LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR S ROM THN TEH Mecanică 28 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" 
GEOAGIU 

S ROM THN RES Agricultură 28 
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MODEL FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 
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MODEL ANEXĂ LA FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 (pentru probele 

lingvistice/ de aptitudini) 
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ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 

E bine ca atunci când se  optează pentru un anumit liceu să se ţină cont de capacităţile şi aptitudinile copilului.  
          Având în vedere principiul respectării egalităţii de şanse a absolvenţilor claselor a VIII-a, la nivelul judeţului Hunedoara,  la 
elaborarea Planului de şcolarizare s-a ţinut cont de solicitările agenţilor economici pentru şcolarizarea elevilor în învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani. În acest fel, proiectarea Planului de școlarizare a avut în vedere nevoile absolvenţilor de clasa a 
VIII-a de a urma o specializare care să-i pregătească performant pentru evoluţia lor profesională ulterioară, dar şi a nevoilor reale 
existente pe piaţa muncii materializate în solicitările concrete şi ferme ale operatorilor economici. Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara a urmărit, astfel, ca întreaga paletă de specializări / calificări profesionale să fie acoperită complet şi echilibrat la 
nivelul judeţului. În final, ne dorim ca acest ghid să fie de un real folos pentru toţi aceia care sunt puşi în faţa unei alegeri 
importante lunile acestea. Ne dorim ca, pentru fiecare elev hunedorean, instrumentul acesta să fie calea spre o carieră care i se 
potrivește! 
ACORDAŢI ATENŢIE:   

 Mediei de admitere a fiului/fiicei dumneavoastră comparativ cu ultima medie de admitere din anul şcolar precedent;   
Înscrierii unui număr suficient de opţiuni; 

 Înscrierii opţiunilor în ordinea preferinţei: de la cea mai dorită spre cea mai puţin dorită,într-o manieră realistă, 
raportate la ultima medie de admitere din anul şcolar precedent;   

 Limbii de predare – română, maghiară sau germană; 

 Distanţei dintre şcoală şi localitatea dumneavoastră de domiciliu, precum şi existenţei sau nu a unor posibilităţi de 
cazare.  

RESPECTAŢI TOATE ETAPELE INDICATE ÎN CALENDARUL ADMITERII! VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR 
TRECUTE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE! 

NU UITA! 
 Ascultă sfaturile şi sugestiile tuturor, ele pot fi extrem de utile, dar decide singur, alegerea trebuie să-ţi aparţină!   

 Spune DA numai după ce ai convingerea că ai analizat toate datele necesare luării unei decizii!   

 Nu te orienta după alţii, ceea ce se potriveşte lor s-ar putea să nu ţi se potrivească şi ţie. Alegi pentru o perioadă lungă 
de timp şi de această alegere depinde viitorul tău!  

CINE TE POATE AJUTA 
 Dirigintele – va fi interlocutorul tău apropiat, sincer, obiectiv  

 Profesorii – îţi pot preciza exigenţele diferitelor şcoli, profiluri, specializări  

 Părinţii – te cunosc, te ajută, te susţin  

 Psihologul şcolar – te va sprijini în autocunoaştere, ajutându-te să îţi descoperi înclinaţiile, talentele, interesele, 
aspiraţiile - îţi poate prezenta diferite tipuri de şcoli şi profesiuni, avantaje şi dificultăţi - te poate ajuta în parcurgerea 
paşilor şi luarea deciziei. 
Apelaţi la specialiştii din Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică!  
Colaboraţi cu încredere cu specialiştii din Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică pentru a vă forma o imagine 

obiectivă despre potenţialul copilului dumneavoastră. Părerea lor avizată vă poate facilita o alegere corectă  şi în concordanţă cu 
personalitatea și talentele native ale copilului. 

Ce este învățământul profesional cu durata de 3 ani? 
 Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este o formă de educație şi pregătire practică, care  vizezază integrarea mai 
ușoară a viitorilor absolvenți pe o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare.  Acesta se adresează elevilor clasei a VIII-a 
cuprinși în învățământul gimnazial care doresc să beneficieze de oportunitățile oferite de o profesionalizare accelerată prin 
trecerea la un program specializat. 

Alegerea meseriei şi, ca atare, a calificării, este bine să fie facută ţinând cont de abilităţile pe care elevul le are deja, 
nativ, precum şi de afinităţile sale pentru un anumit domeniu. Oamenii care au succes în meseria lor nu au ţinut cont de ce face 
majoritatea, ci de ce le place şi la ce se potrivesc cel mai bine. 

Caracteristicile învățământului profesional  
Învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după clasa a VIII-a: 

 este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi; pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii 
din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior; 

 se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3, calificare recunoscută atât în ţară cât şi în 
Uniunea Europeană. 

 Pregătirea practică se organizează la agenții economici. 
 Avantajele parcurgerii învăţământului profesional cu durata de 3 ani: 

 Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile 
legale, prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul 
profesional. Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani 
pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile 
legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică; 
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 elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, 
conform contractului de practică ; 

 elevii vor dobândi abilităţile necesare care să le permită să lucreze într-o echipă, să ia decizii şi să îşi asume 
responsabilităţi. Vor fi pregătiţi pentru a se adapta mai bine şi mai repede cerinţelor  unui loc de muncă, pentru a lucra 
cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate; 

 după finalizarea acestui program elevii pot, în acelaşi timp, să lucreze  sau /şi să își continue studiile în cadrul liceului; 
 la finalul celor trei ani, după absolvirea  cu succes a programului, elevii vor avea posibilitatea de a-şi continua studiile în 

clasa a XI-a a învăţământului  liceal, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat. 
 Pentru anul şcolar 2016 - 2017, admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în 3 etape; pentru 
fiecare etapă de admitere se organizează: 

 înscrierea candidaţilor; 
 proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea 

şcolară); 
 admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

DURATA ȘCOLARIZĂRII: trei ani, după clasa a VIII-a , ca parte a filierei tehnologice a învățământului liceal. 
Pe parcursul celor trei ani de studiu elevii au posibilitatea să studieze și parcurgă curriculumul școlar specific 

învățământului obligatoriu și modulele de pregătire de specialitate pentru calificarea profesională aleasă. 
 Prin intermediul învățământului profesional elevii vor fi pregătiți pentru o nouă aitudine față de muncă, vor dobândi 

respect pentru lucru bine făcut și profesionalism. 
FINALITATEA  PROGRAMULUI  

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat  de calificare profesională recunocut pe piața muncii europene 
și ceritificat de absolvie a învățământului obligatoriu care permite continuarea studiilor  în învățământul licel (din clasa a XI-a). 

Dobândirea unei experiențe practice și deprinderea competențelor  specializate necesare practicării unei meserii. 

Înscrierea candidaţilor 

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016 - 2017 şi 
calendarul admiterii se realizează conform prevederilor Ordinului nr. 5082 din 31 august 2015 privind organizarea si desfasurarea 
admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017 şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare 
a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 
3.136/2014. 
Pentru anul şcolar 2016 – 2017, admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în 3 etape; pentru fiecare 
etapă de admitere se organizează:  

• înscrierea candidaţilor;  
• proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea şcolară);  
• admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.  

Pot opta pentru învăţământul profesional elevii înscrişi în clasa a VIII-a promoţia 2016 şi absolvenţii din seriile anterioare 
care au absolvit clasa a IX-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală.  

UNDE SE FACE ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI? 

Înscrierea candidaţilor în etapele I și a II-a de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitățile 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, se ridică de către candidat (respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaților minori) de la 
unitatea de învăţământ gimnazial și se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 
ani, unde se va completa, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, pentru etapa respectivă a 
admiterii.  

În etapa a III-a de admitere, absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la etapele anterioare de admitere, au fost 
respinși sau nu și-au depus dosarul de înscriere la școlile la care au fost admiși, sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior 
etapelor anterioare, se vor adresa Comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru a fi repartizați pe locurile libere 
în perioada prevăzută de metodologie. 

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunilor candidatului pentru una sau mai multe calificări profesionale 
existente în oferta şcolii; înscrierea se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 
eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; pentru fiecare elev se eliberează o singură fişă pentru fiecare etapă din calendarul 
admiterii. 
 
IMPORTANT!  Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenție.  
 



 
 

22 

 

Precizări privind completarea fişei de înscriere  în învățământul profesional cu durata de 3 ani 2016-2017 

 
1. Documente care reglementează înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani 

Înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani  sunt regelemntate prin Metodologia de admitere, 
conform OMEN 3136 din 20 aprilie 2014 și Calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, aprobat prin  
OMECS nr. 5082 din 31.08.2015. 
 

2. Când se realizează înscrierea elevilor în învățământul profesional cu durata de 3 ani? 
      Înscrierea se realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare etapă din calendarul admiterii în învățământul 
profesional cu durata de 3 ani. 
Admiterea se realizează în trei etape. Etapele I și II se realizează la nivelul unității de învățământ prin parcurgerea următoarelor 
etape: 

- înscrierea candidaților, 
- preselecția – după caz; 
- proba suplimentară – după caz; 
- admiterea  candidaților și afișarea rezultatelor. 

În etapa a III –a  de admitere repartizarea candidaților pe locurile libere în învățământul profesional se realizează de 
către Comisia Județeană de Admitere, în conformitate cu  precizările și calendarul admiterii reglementat prin OMECS nr. 5082 din 
31 august 2015. 
 

3. Cine eliberează fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani? 
Înscrierea elevilor în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face prin completarea fișei de înscriere în 

învățământul profesional cu durata de 3 ani eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. Pentru fiecare din etapa I și a II-a de 
admitere, unitatea de învățământ gimnazial va elibera câte o singură fișă de înscriere în învățământul profesional  fiecărui 
elev/candidat care optează pentru această formă de învățământ. 
Atenție! Elevilor care optează pentru această formă de învățământ li se va încheia situația școlară înaintea eliberării fișei de 
înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor cu situația neîncheiată , aflați în stare de corigență sau repetenție 
   Candidații interesați de înscrierea în unitățile de învățământ cu predare în limbile  minorităților naționale, care nu au 
studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă dar care au  susținut și trecut proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
maternă în perioada prevăzută în calendarul admietrii, unitățiile de învățământ gimnazial vor eliberași anexa fișei de înscriere 
completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor în limba maternă ”Anexa la fișa de înscriere pentru 
participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă” – același model 
de anexă la  fișa de înscriere ca  cel aprobat pentru înscrierea la  admiterea în liceu. 
Notă: Aceleași prevederi se aplică și  în cazul absolvenților din seriile anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în 
învățământul profesional. Aceștia se vor adresa unităților de învățământ gimnazial pe care le-au absolvit. 

 

4. Informaţiile din fisa 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 şcoală de provenienţă, denumirea şcolii de provenienţă), după cum urmează: 

 Codul numeric personal (câmp obligatoriu); 
 Data naşterii (câmp obligatoriu); 
 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului; 
 Init. tată (câmp obligatoriu) = iniţala tatălui; 
 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului; 
 Cod judeţ - cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se 

introduce codul judeţului, iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la 
codul judeţului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul 
şcolii de provenienţă este acelaşi cu cel folosit pentru admiterea în învăţământul liceal. 

 Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă. 
 

5. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ 
profesional cu durata de 3 ani 

 La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se completează informaţiile 
referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opţiunile candidatului (înregistrate în ordinea preferinţelor), 
rezultatele la probele de preselecţie (dacă e cazul), rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă e cazul), rezultatele la 
proba la limba maternă (dacă e cazul), media de admitere şi rezultatul admiterii, precum şi eventuale menţiuni, după cum 
urmează: 

 Unitatea = unitatea învăţământ la care se înscrie candidatul ; 
 Opţiuni pentru calificările profesionale din unitate - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta şcolii 

respective, în ordinea preferinţelor. În fişa de înscriere candidaţii completează, cu asistenţa unităţii de învăţământ la 
care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta scolii respective, începând cu calificarea pe 
care o preferă cel mai mult şi continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor. 

 Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte 
opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre şi sunt unice pentru fiecare calificare, la nivel naţional, pentru toate şcolile, 
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conform codificării din Anexa 2 şi se regăsesc, pentru fiecare şcoală, în broşura admiterii editată de inspectoratul şcolar, 
secţiunea pentru admiterea în învăţământul profesional. 

- Proba de preselecție de admitere – datele referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de  
învățământ doar dacă se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a partenerului de practică, care se implică prin 
susținerea financiară în formarea profesională a elevilor prin angajament menționat în contractul cadru, încheiat cu unitatea de 
învățământ,  în condițile prevăzute la art.8 din Anexa 2 la O.M.E.N. nr. 3136/20.04.2014. 

- 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 locurilor oferite de unitatea şcolară. 
  Toate unităţile de învăţământ care au în ofertă învăţământ profesional cu durata de 3 ani au afişat la sediu procedura de 
admitere care cuprinde şi informaţii privind proba suplimentară de admitere, care vizează: 

 disciplina din planul de învăţământ al clasei a VIII-a la care se susţine proba suplimentară de admitere; 
 programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere; 
 modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimetare de admitere; 
 modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere; 
 durata probei suplimentare de admitere; 
 modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor. 

  
Media de admitere 

 Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în 3 etape conform anexei 3 a Metodologiei 
prevăzută în OMEN Nr. 3136 din 20.02.2014. 
În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, admiterea se realizează astfel: 

a. dacă numărul candidaţilor înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii, admiterea candidaţilor se face pe 
baza mediei de admitere: 

 
unde: 

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani  
MA = media de admitere; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 
 

b. dacă numărul candidaţilor depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea şcolară, admiterea se face luând în considerare 
în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de 
unitatea şcolară. 

 
unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;  
MA = media de admitere calculată;  
PSA = nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
 
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire 
 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 teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a 
pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

 Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţională, sau după caz, examenul de capacitate/ teste naţionale/ tezele 
cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională este 1 (EN = 1). 

 În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de înscriere la o unitate şcolară, la care numărul total de 
candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din ofertă, repartizarea pe calificări se face în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, 
utilizând media de admitere calculată (MA). 

 În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 
a. media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 
b. media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
 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 aceeaşi calificare, care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai 
sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

 După fiecare etapă de admitere, listele cu candidaţii admişi, respectiv respinşi, sunt afişate la sediul unităţilor de 
învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani. 
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 După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de 
înscriere care cuprind următoarele acte: 

 fişa de înscriere; 
 certificatul de naştere, în copie legalizată; 
 adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională clasa a VIII-a; 
 foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale); 
 fişa medicală. 
Menţiune - se completează dacă un elev admis la învăţământul profesional cu durata de 3 ani a renunţat la locul ocupat şi se 
semnează de candidat, părinte şi conducerea şcolii. 
 

6. Înscrierea  candidaților declarați admiși în învățământul profesional  
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 pentru fiecare etapă de admitere, candidaţii depun la unităţile 

şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere cuprinzând actele, în original, prevăzute la art 14. (2) în 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa 2 la 
OMEN nr. 3136 din 20 februarie 2014). 
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. 

 

7. Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie, în învăţământul profesional cu durata de 3 ani: 
 Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot participa, în continuare, la procesul de admitere, în aceeaşi unitate de 
învăţământ, în cazul în care au completat opţiuni şi pentru calificări pentru care nu s-a organizat proba de preselecţie 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 învăţământul liceal, în condiţiile mai jos 
menţionate. 
 Candidaţii respinşi la preselecţie se pot înscrie, din nou, la o şcoală care are ofertă pentru învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, pe baza aceleiaşi fişe de înscriere în învăţământul profesional, pe 
care o ridică de la unitatea şcolară la care au fost respinşi şi cu care se prezintă la cea de-a doua unitate şcolară, în perioada 
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 
 

8. Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani: 
 Candidaţii respinşi la preselecţie, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică (în perioada menţionată în calendarul admiterii 
în învăţământul profesional, cu durata de 3 ani) fişa de înscriere în învăţământul profesional de la şcoala la care au fost respinşi, 
pe care apoi o depun la unitatea de învăţământ gimnazial de la care provin, unde vor solicita şi completa fişa de înscriere în 
învăţământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii la liceu. 
Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi dar care doresc să 
renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal, în 
condiţiile mai jos menţionate. 
 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 declaraţi admişi în învăţământul profesional, dar 
care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal, ridică de la secretariatele unităţilor de învăţământ la care au fost 
admişi, pe baza unei cereri, fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani. In acest caz, în fişa respectivă de 
înscriere în învăţământul profesional se va completa la rubrica “menţiuni” opţiunea de participare la admiterea în învăţământul 
liceal şi de renunţare la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, menţiune sub care semnează candidatul, 
părintele/reprezentantul legal al elevului minor şi conducerea unităţii de învăţământ la care a fost admis în învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani. 
 Pentru a primi de la unităţile de învăţământ gimnazial fişa de înscriere în învăţământul liceal, în perioada menţionată în 
calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii respinşi, sau care s-au retras în urma admiterii în 
învăţământul profesional, depun la unităţile gimnaziale de la care provin fişa de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 
3 ani, din care rezultă că au fost respinşi sau au renunţat la locul ocupat în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 
          Comisia de admitere a judeţului Hunedoara organizează etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 
ani, pe locurile rămase libere, pentru următorii absolvenţi: 

 care nu s-au înscris la unităţile şcolare la care au fost admişi sau nu au participat la primele două etape de admitere în 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani; 

 care şi-au încheiat situaţia şcolară după desfăşurarea etapelor de admitere prevăzute în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

 De asemenea, în perioada 28-31 iulie 2014, 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. 
 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a în învăţământul profesional special se organizează în perioada 
prevăzută în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe locurile alocate învăţământului profesional 
special. 
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Anexa nr. 3 la Ordinul MECS nr. 5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 
în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

CALENDARUL admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 

2016-2017 
DATA LIMITĂ / 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

12 februarie 2016 
Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani stabilesc, împreună 
cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților. 

19 februarie 2016 

Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional de stat cu durata de 3 
ani, împreună cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, a Procedurii de preselecție și a Procedurii 
de admitere. Unitățile de învățământ transmit spre avizare Procedura de preselecție și Procedura de admitere la 
Inspectoratul Şcolar Județean / al Municipiului București (ISJ/ISMB). 

26 februarie 2016 

ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional de stat cu durata de 3 
ani avizul pentru Procedura de preselecție şi Procedura de admitere. Afișarea, la sediul unităților de învățământ 
care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselecție (după caz) și a 
Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani și perioadele de înscriere pentru anul școlar 2016-2017. Se va menţiona în 
mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor 
înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor 
planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere 
conform prezentului calendar. 

1 martie 2016 
 

Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere în Învățământul Profesional a modelului fișei de înscriere în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

4 martie 2016 

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la ISJ/ISMB, a propunerii privind componența Comisiei de admitere din 
unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, avizată de Consiliul 
de administrație al unității de învățământ. 

11 martie 2016 
Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani a aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează 
învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani 

28 aprilie 2016 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în 
învățământul liceal și în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor din Fișa de 
înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii 
acestora. 

17 mai 2016 
Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a broșurilor de admitere ale fiecărui județ / municipiul 
Bucureşti, în versiune electronică și tipărită 

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

22 februarie – 4 martie 
2016 

 

Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către 
absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
 Se vor prezenta următoarele:  
 modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani;  

 calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 
3 ani.  

Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după învățământul profesional de stat cu durata de 3 
ani. 

18 - 22 aprilie 2016 
 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să școlarizeze elevi în învățământul profesional în anul 
școlar 2016-2017 se desfășoară acțiunea „Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza următoarele 
acțiuni:  
1. promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de organizare și funcționare a 
învățământului profesional cu durata de 3 ani în special, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces 
la învățământul profesional cu durata de 3 ani și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;  
2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  

11- 31 mai 2016 
 

Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, 
pentru prezentarea procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani. 

7 martie - 27 mai 2016 
 

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2015-2016, 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 de continuare a pregătirii prin 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul 
consilierilor școlari ai Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) / Centrului Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani.  

4-13 mai 2016 
 

ISJ / ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, 
unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani vor implica 
și operatori economici. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei la nivel regional. 
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Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă - pentru situaţiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale 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 şi profesional) 

19 - 20 mai 2016 
 

Eliberarea de către unităţile de învățământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc 
să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Se va utiliza același 
model de anexă la fișa de înscriere ca cel 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”).  

23 - 24 mai 2016 
 

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ: 
Înscrierea se va realiza la unitățile școlare stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului 
București ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

25 - 28 mai 2016 
 

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia de admitere 
județeană / a municipiului București.  

30 mai 2016 
 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea 
contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia 
permite acest lucru. NOTĂ: Afișarea rezultatelor și depunerea contestaţiilor se realizează la unitatea școlară la 
care candidații respectivi au susținut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

31 mai 2016 
 

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. Transmiterea către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele 
finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. NOTĂ: Afișarea rezultatelor finale, 
după contestaţii, se realizează la unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

1 - 2 iunie 2016 
 

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

7 iunie 2016 
 

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite. 

8 iunie 2016 
 

Transmiterea de către Comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către 
Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar și organizare comune pentru 
înscrierea în învățământul liceal şi profesional) 

13 mai 2016 
 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi NOTĂ: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de 
comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, 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 romi 
la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.  

24 iunie 2016 
 

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. NOTĂ: Cererile 
de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la inspectoratul școlar - comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti.  

11 - 13 iulie 2016 
 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se 
realizează de Comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.  

14 - 16 iulie 2016 
 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special NOTĂ: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor 
pentru învăţământul profesional special sunt similare cu reglementările pentru învățământul liceal special, 
incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat 2011-2012, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea 
și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.  

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

13-17 iunie 2016 
 

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 durata de 3 ani cu numele și codul 
unităţii de învăţământ gimnazial și datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a.  
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani pentru candidații care o solicită. 
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de 
înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se 
eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenție.  
În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situația școlară în ultima zi de școală fiind declarați promovați, precum și în 
alte cazuri justificate, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la 21 iunie 2016 pentru cei care se înscriu 
până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care se organizează preselecție. 
 În mod similar, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la data de 24 iunie 2016 pentru cei care se înscriu 
până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care nu se organizează preselecție. Aceleași 
prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în 
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învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, care în acest scop se adresează unităților de învățământ 
gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.  

La unități de învățământ la 
care se organizează 

preselecție: 13-17 iunie și 
21 iunie 2016 (în 21 iunie 

până la ora 15,00) 
La unități de învățământ la 

care NU se organizează 
preselecție: 13-17 iunie şi 

21-24 iunie 2016 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. NOTĂ: Nu pot fi 
înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenție.  
 

21 iunie 2016 
 

La unitățile de învățământ care organizează preselecție se afișează lista candidaților înscriși la învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani și precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul 
de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).  

B. Preselecția candidaților 

22 - 24 iunie 2016 
 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia, conform graficului 
stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție. 

24 iunie 2016 
 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de 
preselecție Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă 
suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional.  

24 și 27 - 30 iunie 2016 
 

Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție  
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 proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această 
probă, dacă au îndeplinit condițiile de trecere, însă au fost respinși din cauza poziției lor în ierarhia rezultatelor.  
Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecție adoptate la unitatea de 
învățământ respectivă.  

24 și 27 - 30 iunie 2016 
 

Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ 
care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție. 

1 iulie 2016 
 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat 
cu durata de 3 ani, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după 
înscrierea la alte calificări sau la unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși 
la proba de preselecție.  
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  
Transmiterea către Comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul 
profesional, pe fiecare calificare. 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 
învățământ) 

5 iulie 2016 Desfășurarea probei suplimentare de admitere.  

6 iulie 2016 
 

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba 
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

7 iulie 2016 
 

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor la școlile care au 
organizat proba.  

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

7 iulie 2016 
 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a municipiului București pentru învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani către unitățile de învățământ care au organizat înscrierea în învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani a bazei de date județene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum și 
notele și media generală obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a  

8 iulie 2016 
 

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 cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au 
desfășurat sau nu proba de preselecție / admitere Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite 
de comisia județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și va cuprinde informații 
referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, unitatea de învăţământ și județul de 
proveniență, rezultatul la proba de preselecție (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea 
națională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), media de admitere.  

11 iulie 2016 
 

Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidații admiși şi cu cei respinşi la 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la 
învățământul profesional Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților declarați 
admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 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.  
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11 - 12 iulie 2016 
 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi şi de către 
candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 
ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat Candidaţii respinşi la etapa I de 
admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în 
liceu. Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I 
de admitere în liceu. Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul profesional şi absolvenţilor 
declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în 
intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unităţile de 
învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în liceu 
numai pe baza predării fişei de înscriere la învăţământul profesional.  

11 - 15 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși  

18 iulie 2016 
 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei 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 cu durata de 3 ani 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 cu 
durata de 3 ani. 

19 iulie 2016 
 

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 durata 
de 3 ani. 

20 iulie 2016 
 

Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de 
internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 
ani din judeţ/municipiul Bucureşti.  

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

16 - 17 august 2016 
 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional cu 
durata de 3 ani pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au 
fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a La solicitarea candidaților care au susținut și 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  
NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.  

16-17 august 2016 (în 17 
august până la ora 15,00) 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani. 

17 august 2016, după ora 
16,00 

 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de 
desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz La unitățile de 
învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție 
(data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul 
profesional, pe fiecare calificare.  

B. Preselecția candidaților 

18 august 2016 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia. 

19 august 2016 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de 
preselecție Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă 
suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional.  

19 și 22 august 2016 
 

Ridicarea de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. 

22 - 23 august 2016 (în 23 
august până la ora 15,00 ) 

 

Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ care 
școlarizează elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție. 

23 august 2016, după ora 
16,00 

 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat 
cu durata de 3 ani, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după 
înscrierea la alte calificări sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la 
proba de preselecție 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 de 
unitatea de învățământ. 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 
învățământ) 

25 august 2016 Desfășurarea probei suplimentare de admitere.  

26 august 2016 
 

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul unităților de învățământ care au organizat 
proba.  
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere.  
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27 august 2016 
 

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, la școlile care au 
organizat proba. 

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

27 august 2016 
 

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 pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 
ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere, 
precum şi a situaţiei locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi 
realizate pe baza unei machete stabilite de comisia județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani și va cuprinde informații referitoare la: numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul 
numeric personal al acestuia, școala și județul de proveniență, rezultatul la proba de preselecție (după caz), 
elementele de calcul a mediei de admitere (media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională și, 
după caz, nota la proba suplimentară de admitere) a candidaților declarați admiși.  

29 august 2016 
 

Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământ profesional cu 
durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări 
privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși şi de informaţii privind repartizarea 
candidaţilor respinşi în a treia etapă.  

29-30 august 2016 (în 30 
august până la ora 15,00) 

Candidații declarați admiși depun la unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de înscriere. 

30 august 2016, după ora 
16,00 

 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei cu locurile 
rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere 
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 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 cu 
durata de 3 ani. 

31 august 2016 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere în 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul Bucureşti. 

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

1 – 2 septembrie 2016 
 

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană / a municipiului București a absolvenţilor clasei a VIII-a care 
nu au participat la nici o repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în 
perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare  
NOTĂ: Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecției, de comun acord 
cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere județeană / a municipiului 
București, până la data de 2 septembrie 2016, dacă și în ce condiții sunt de acord cu repartizarea de către Comisia 
județeană a unor candidați pe locurile libere. 

5 septembrie 2016 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării  

5 - 6 septembrie 2016 Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizaţi  

7 septembrie 2016 
 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați în învățământul 
profesional după repartizarea din etapa a III-a și depunerea dosarelor de înscriere Transmiterea de către Comisia 
de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană / a 
municipiului București, a listelor finale cu candidații înmatriculați.  

 
 

ANEXA 2 
OFERTA LOCURILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 

pentru anul școlar 2016-2017 

UNITATEA DOMENIUL | CALIFICAREA CODUL 
Număr 
locuri 

Locuri 
pentru 

romi 
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „DRAGOMIR 
HURMUZESCU" DEVA 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice|Zidar-
pietrar-tencuitor  

575 14 1 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „DRAGOMIR 
HURMUZESCU" DEVA 

Mecanică|Mecanic auto  527 28 1 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „DRAGOMIR 
HURMUZESCU" DEVA 

Electric| Electrician exploatare joasă tensiune 567 14 1 

COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA Mecanică|Mecanic auto  527 28 2 

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" DEVA Turism şi alimentaţie | Bucătar 601 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" DEVA 
Turism şi alimentaţie |Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi de alimentaţie  

599 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" DEVA Comerţ |Comerciant-vânzător  597 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" DEVA 
Estetica şi igiena corpului omenesc |Frizer-
coafor-manichiurist-pedichiurist   

630 14 1 
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UNITATEA DOMENIUL | CALIFICAREA CODUL 
Număr 
locuri 

Locuri 
pentru 

romi 
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN " 
HUNEDOARA 

Mecanică|Sudor  511 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN " 
HUNEDOARA 

Electromecanică|Electromecanic utilaje şi 
instalaţii industriale  

543 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN " 
HUNEDOARA 

Estetica şi igiena corpului omenesc |Frizer-
coafor-manichiurist-pedichiurist   

630 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN " 
HUNEDOARA 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice|Zugrav, 
ipsosar, vopsitor, tapetar 

578 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN" HUNEDOARA Mecanică|Mecanic auto  527 28 2 

COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN" HUNEDOARA Mecanică|Laminorist 518 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN" HUNEDOARA 
Electromecanică|Electromecanic utilaje şi 
instalaţii industriale  

543 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
PETRILA 

Mecanică| Constructor-montator de structuri 
metalice 

504 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
PETRILA 

Electromecanică|Electromecanic utilaje și 
instalații industriale 

543 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
PETRILA 

Silvicultură|Pădurar 595 28 2 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA" PETROŞANI 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice|Zugrav, 
ipsosar, vopsitor, tapetar 

578 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA" PETROŞANI 
Estetica şi igiena corpului omenesc |Frizer-
coafor-manichiurist-pedichiurist   

630 14 1 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA" PETROŞANI Mecanică|Mecanic auto  527 28 2 

COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES” PETROȘANI Turism şi alimentaţie | Bucătar 601 14 1 

COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES” PETROȘANI 
Turism şi alimentaţie |Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi de alimentaţie  

599 14 1 

COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES” PETROȘANI Turism şi alimentaţie |Lucrător hotelier 598 14 1 

COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES” PETROȘANI Turism şi alimentaţie | Cofetar patiser 600 14 1 

 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI VITEAZU" VULCAN Mecanică|Mecanic auto  527 14 1 

 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI VITEAZU" VULCAN 
Industrie textilă şi pielărie |Confecţioner 
produse textile  

620 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI 
Electromecanică|Electromecanic utilaje şi 
instalaţii industriale  

543 28 2 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Mecanică|Mecanic auto  527 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Mecanică|Sudor  511 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC ”RETEZAT” URICANI 
Turism şi alimentaţie |Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi de alimentaţie  

599 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC ”RETEZAT” URICANI 
Fabricarea produselor din lemn| Tâmplar 
universal 

613 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU" CĂLAN Mecanică|Mecanic auto  527 56 2 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS" ORĂŞTIE Mecanică | Frezor-robotor-mortezor 508 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS" ORĂŞTIE Mecanică|Strungar 507 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS" ORĂŞTIE 
Chimie industrială|Operator fabricarea și 
prelucrarea polimeril 

557 28 2 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "A. BORZA" GEOAGIU Silvicultură|Pădurar 595 14 1 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "A. BORZA" GEOAGIU Agricultură|Lucrător în agroturism 588 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIŞAN" CRIŞCIOR 
Industrie alimentară| Brutar-patiser-
preparator produse făinoase 

603 28 2 

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIŞAN" CRIŞCIOR 
Mecanică |Lăcătuș construcții metalice și 
utilaj tehnologic 

501 14 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIŞAN" CRIŞCIOR Mecanică|Strungar 507 14 1 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 
„ANGHEL SALIGNY” SIMERIA 

Mecanică|Sudor  511 14 1 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 
„ANGHEL SALIGNY” SIMERIA 

Mecanică|Strungar 507 14 1 
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LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL – ÎNVĂŢĂMÂNT 

PROFESIONAL 

DENUMIREA UNITATII DOMENIUL/CALIFICAREA COD 
Număr 
locuri 

Locuri 
pentru 
romi 

LICEUL TEHNOLOGIC  „OVID 
DENSUSIANU" CĂLAN  

Mecanică/ 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 

501 12 1 

LICEUL TEHNOLOGIC  „OVID 
DENSUSIANU" CĂLAN 

Construcții, instalații şi lucrări publice/ Zugrav, ipsosar, 
vopsitor, tapetar 

578 12 1 

CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ 
SIMERIA 

Fabricarea produselor din lemn| Tâmplar universal 613 12 1 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA" 
PETROŞANI 

Industrie textilă și pielărie / Confecționer produse textile 620 12 1 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA" 
PETROŞANI 

Mecanică / Lăcatuș mecanic prestări servicii 538 12 1 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 
„DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA 

Construcții, instalații şi lucrări publice/Zidar, pietrar, tencuitor 575 12 1 
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Informaţii utile pentru secretariatele şcolilor 
 

Secretariatele şcolilor gimnaziale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric 

personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la 

probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează 

solicitanţilor, până la data de 17 iunie 2016, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicită 

înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, pot fi eliberate mai 

multe anexe ale fişei de înscriere. 

Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor,  care semnează de primire în registrul şcolii. În acest 

registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: „anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2016-2017”  şi motivul 

eliberării acesteia: „participare la probe de aptitudini” sau „participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă/maternă”. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal de 

stat, conform prevederilor din metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. 

După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere 

transmite baza de date, pe suport electronic, comisiei judeţene de admitere. 

Secretariatele vor transmite şi tabelul cu numele şi prenumele elevilor din şcoală, care NU participă la admiterea 

computerizată împreună cu fişele de înscriere originale şi baza de date, într-un format care să cuprindă: numele candidatului; 

iniţiala tatălui; prenumele tatălui; codul numeric personal; şcoala de provenienţă; motivul: plecat în alt judeţ, admis la liceu 

vocaţional, refuz etc. 

Se predau la centrul judeţean de admitere, LISTAT şi PE SUPORT ELECTRONIC (CD sau DVD), listele finale cuprinzând 

candidaţii declaraţi admişi şi care s-au înscris pe locurile pentru care este necesară susţinerea de probe de aptitudini, conform 

prezentei metodologii. Acestea sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care 

s-au susţinut probele. 

După afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, se transmite către 

comisia de admitere judeţeană tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, 

şcoala şi judeţul de provenienţă, media de admitere/media de admitere finală a candidaţilor declaraţi admişi la proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă.  

 Unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat transmit comisiei de admitere judeţene, până la data de 25 iulie 2015, 

situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în cele două sesiuni  de admitere. 

Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezentele metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru 

care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere 

judeţene pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 2 septembrie 2016. Graficul desfăşurării 

probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcute publice până la data de 1 august 2016, prin afişare la sediul unităţilor de 

învăţământ gimnazial. 

Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu metodologia în vigoare. 
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ARONDAREA UNITĂȚILOR ȘCOLARE LA CENTRELE ZONALE DE ÎNSCRIERE PENTRU 

ADMITEREA 2016 
Centrul zonal de înscriere Unitate de învățământ arondată 

CZI 1  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” 

BRAD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN BRAD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU BRAD 

LICEUL TEHNOLOGIC CRIȘAN CRIȘCIOR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU BAIA DE CRIȘ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BUTEANU BUCEȘ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SABIN OPREAN BUCUREȘCI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PREOT IOSIF COMȘA RIBIŢA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAŢA DE JOS 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA 

CZI 2  
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „DRAGOMIR 

HURMUZESCU” DEVA structura Școala Gimnazială 
Andrei Mureșanu 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA 

LICEUL DE ARTE SIGISMUND TODUŢĂ DEVA 

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TIC BRĂNIȘCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEŢEL 

CZI 3  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” DEVA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANDREI ŞAGUNA DEVA 

COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV CETATE DEVA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 

COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA 

LICEUL TEORETIC TEGLAS GABOR DEVA 

CZI 4  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE 

COLEGIUL NAȚIONAL AUREL VLAICU ORĂȘTIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMINIC STANCA ORĂȘTIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DR. AUREL VLAD ORĂȘTIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICI BERIU 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADRIAN DAICOVICIU ORĂȘTIOARA DE SUS 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS 

CZI 5  
LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR” ILIA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA 

LICEUL TEORETIC SILVIU DRAGOMIR ILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM 

CZI 6  
COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA 

Școala Gimnazială 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HUNEDOARA 

COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN" HUNEDOARA  

COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA 

CZI 7  
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TRAIAN 

LALESCU” HUNEDOARA 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA 

COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HUNEDOARA 

LICEUL TEORETIC GHELARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA CERNII DE JOS 

CZI 8  
LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN 

LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ 

CZI 9  
COLEGIUL NAŢIONAL „I. C. BRĂTIANU” HAŢEG 

structura Școala Gimnazială  
„Aron Densusianu” 

COLEGIUL NAŢIONAL I. C. BRĂTIANU HAŢEG 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS BARU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA 

CZI 10  
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ,,ANGHEL 

SALIGNY" SIMERIA  

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ,,ANGHEL SALIGNY" SIMERIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAPOLTU MARE 
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Centrul zonal de înscriere Unitate de învățământ arondată 

CZI 11  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHEORGHE DUCA” 

PETROȘANI  

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION GHEORGHE DUCA" PETROȘANI 

CZI 12  
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „CARMEN 

SYLVA” PETROȘANI  

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PETROȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTA VARVARA ANINOASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIŢA 

CZI 13  
LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE” LUPENI (Nr. 2) 

LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LUPENI 

CZI 14  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.D.SÎRBU” PETRILA 

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PETRILA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. D. SÎRBU PETRILA 

CZI 15  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN  

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN 

CZI 16  
LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI 

LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI 
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