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Nr. 291/29.01.2016 

 
PLAN DE MĂSURI 

 
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA PRIVIND PREGĂTIREA 

ŞI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ŞI 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, CU DURATA DE 3 ANI 

pentru  anul şcolar 2016-2017 

 
În conformitate cu OMECS 5082/31.08.2015, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, respectiv OMECTS 

4802/31.08.2010, privind organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2011-2012, comisia judeţeană de admitere a stabilit următorul plan de măsuri şi activităţi: 

Nr. 

crt. 
ACŢIUNEA RESPONSABIL TERMEN 

1.  

Publicarea pe site-ul I.Ş.J. Hunedoara a documentelor 

legislative şi afişarea OMECTS nr. 4802/31.08.2010, a 

calendarelor admiterii în liceu şi învăţământul profesional şi 

a calculului mediei de admietere în unităţile de învăţământ 

cu nivel gimnazial. 

Elaborarea planului de măsuri judeţean pentru pregătirea şi 

organizarea admiterii. 

Comisia 

judeţeană 

Directorii 

unităţilor cu nivel 

gimnazial 

 

31.01.2016 

2.  
Elaborarea Procedurii de preselecție și a Procedurii de 

admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

Directorii 

unităţilor cu IPT, 

agenţii economici 

19.02.2016 

3.  

Inspectoratul școlar județean va organiza ședințe de 

informare cu privire la Metodologia de organizare și 

desfășurare a Învățământului profesional de stat cu durata 3 

ani 

Comisia 

județeană 

Inspectorul pentru 

IPT 

22.02-

04.03.2016 

4.  

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care organizează 

învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, a 

numărului de locuri disponibile, domeniile și calificările 

porfesionale 

Directorii 

unităţilor cu IPT 
26.02.2016 

5.  
Postarea pe site-ul I.Ş.J. Hunedoara a metodologiei de 

organizare a probei de verificare la limba maternă. 

Comisia 

judeţeană 
01.03.2016 

6.  

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a 

modelului fişei de înscriere în clasa aIX-a şi a anexei 

acesteia pentru elevii care doresc să participe la  probele de 

aptitudini sau la probele de verificare a cunostinţelor de 

limba modernă sau maternă.  

Comisia 

judeţeană 
01.03.2016 

7.  

Stabilirea Centrelor zonale de înscriere, a Centrului de 

admitere judeţean şi a Centrului special de înscriere pentru 

candidaţii proveniţi din alte judeţe. 

Comisia 

judeţeană 
16.03.2016 

8.  
Transmiterea propunerilor de comisii din Centrele zonale de 

admitere în învăţământul liceal şi a Comsiilor de admitere 

Directorii 

unităţilor de 
4.03.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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din unitatea IPT pentru învăţământul profesioanal cu durata 

de 3 ani 

învaţământ 

desemnate CZA 

9.  

Elaborarea deciziilor pentru Comisiile din Centrele zonale 

de înscriere în învăţământul liceal şi a aprobărilor pentru 

comisiile de admitere din IPT-uri 

Conducerea I.Ş.J. 

 
11.03.2016 

10.  Organizarea şi desfăşurarea „Săptămânii meseriilor” 
Conducerea 

unităţilor cu IPT 
18-22.04. 2016 

11.  

Afişarea ofertei de şcolarizare aprobată, concretizată în 

domenii și calificări profesionale, pentru învățământul 

profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităților de 

învățământ gimnazial și la sediul ubnităților de învățământ 

cu oferta educațională pentru învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani 

Comisia 

judeţeană 

Directori 

28.04.2016 

12.  
Afişarea ofertei de şcolarizare / ofertei de formare 

profesională, concretizată în profilul, domenii şi calificări 

profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică 

Comisia 

judeţeană 
28.04.2016 

13.  
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ 

liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări / 

domenii de pregătire, limbă de predare. 

Comisia 

judeţeană 
28.04.2016 

14.  
Crearea bazei de date la nivelul unităţilor de învăţământ 

gimnazial şi la nivel judeţean cuprinzând datele personale 

ale elevilor de clasa a VIII-a. 

Directori 

Informaticianul 

Comisiei 

judeţeane 

28.04.2016 

15.  Elaborarea şi tipărirea broşurii de admitere. 
Comisia 

judeţeană 
28.04.2016 

16.  
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din 

seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2016 – 2017. 

Comisia 

judeţeană 
28.04.2016 

17.  
Şedinţă de instruire a preşedinţilor comisiilor de admitere şi 

a persoanelor care fac parte din comisiile din Centrele zonale 

de înscriere.   

Comisia 

judeţeană 

Compartimentul 

management 

 

5.05.2016 

 

18.  Distribuirea broşurii admiterii 2016 în unităţile şcolare. 
Comisia 

judeţeană 
09.05.2016 

19.  
Transmiterea de către ISJ Hd a listei centrelor de înscriere, 

precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. 

Comisia 

judeţeană 
09.05.2016 

20.  
Afişarea în unităţile de învăţământ gimazial a graficului 

şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii 

clasei a VIII- a şi părinţii acestora. 

Comisia 

judeţeană 
09.05.2016 

21.  

Organizarea şi desfăşurarea proiectului  Târgul ofertertelor  

educaționale pentru prezentarea ofertei educaţionale a 

unităţilor cu învăţământ liceal din judeţ elevilor claselor a 

VIII-a 

Comisia 

judeţeană 

Directori 

Parteneri 

educaţionali 

4-13.05. 2016 

22.  
Şedinţă de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea 

procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare în liceu 

și  învățământul profesional 

Directorul 

unităţii, diriginţii 

claselor a VIII-a 

11-31.05.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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23.  Afişarea locurilor speciale pentru romi 
Comisia 

judeţeană 
13.05.2016 

24.  
Transmiterea către MENCS a  

broşurii admiterii 2016. 

Comisia 

judeţeană 
17.05.2016 

25.  
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini / 

verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

19-20.05.2016 

26.  
Inspecţie tematică privind gradul de dotare a centrelor zonale 

de înscriere cu logistica necesară. 

Comisia 

judeţeană, 

inspectori şcolari 

13-17.05.2016 

27.  
Înscrierea candidaţilor la probele lingvistice/ 

de aptitudini. 

Comisia 

judeţeană 

 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

desemnate 

 

23-24.05.2016 

28.  
Desfăşurarea probelor lingvistice/ 

de aptitudini. 
25-28.05.2016 

29.  

Afişarea rezultatelor la probele lingvistice/ 

 de aptitudini. 

Depunerea contestaţiilor pt. probele lingvistice şi la cele de 

aptitudini (unde Metodologia permite). 

30.05.2016 

30.  Rezolvarea contestaţiilor; afişarea rezultatelor finale 31.05.2016 

31.  
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către Comisia 

de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la 

probele de aptitudini / lingvistice 

31.05.2016 

32.  
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere candidaţilor care au 

promovat probele lingvistice. 
1-2.06.2016 

33.  
Depunerea de către candidaţii  care au participat la probele 

lingvistice a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de 

învăţământ gimnazial absolvite. 

Comisia judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

desemnate 

07.06.2016 

34.  

Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană , 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. 

Comisia 

judeţeană 

 

08.06.2016 

35.  

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial 

completează, la cererea elevilor și părinților/ reprezentanților 

legali pentru minori, fișa de înscriere pentru învățământul 

profesional cu durata de 3 ani 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

13-17.06.2016 

36.  
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care 

școlarizează în învățământul profesional de stat cu durata de 

3 ani 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

13-17.06.2016 și 

21 .06.2016 

La unitățile de 

învățământ la 

care nu se 

organizează 

preselecție: 13-17 

06.2016 și 

21.06.2016 și 21-

24.06.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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37.  

Transmiterea către Comisia judeţeană a bazei de date 

cuprinzând mediile generale de absolvire a elevilor de clasa 

a VIII-a şi a listei cu elevii corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

neîncheiată sau exmatriculaţi. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

22.06.2016 

38.  
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere pentru 

candidaţii pe locurile speciale pentru romi 

Comisia 

judeţeană 
24.06.2016 

39.  
Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană către 

Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând 

mediile generale de absolvire ale elevilor clasei a VIII-a. 

Comisia 

judeţeană 
24.06.2016 

40.  

Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană 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. 

Comisia 

judeţeană 

 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

24.06.2016 

41.  

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către 

comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a 

ierarhiei judeţene. 

 

Transmiterea de către Comisia judeţeană către unităţile de 

învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a 

bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere. 

Comisia 

judeţeană 

 

Informaticianul 

Comisiei judeţene 

7.07.2016 

42.  

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. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

 

 

 

Comisia 

judeţeană 

8.07.2016 

43.  

Validarea de către Comisia 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. 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

8.07.2016 

44.  
Eliberarea fişelor de înscriere a elevilor care solicită 

admiterea în alt judeţ. 

 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

11.07.2016 

45.  
Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de 

către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care 

au susşinut probe de aptitudini. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

11.07.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de 

Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, la clasele la 

care s-au susţinut probe de aptitudini. 

Comisia 

judeţeană 

46.  

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. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

8 – 12.07. 

2016 

47.  
Introducerea în baza de date computerizată a datelor fişelor 

de înscriere. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

8 – 12.07. 

2016 

48.  Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 
Comisia 

judeţeană 

11 - 

13.07.2016 

49.  
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de 

calculator, corectarea greşelilor în baza de date 

computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

9 – 13. 

07.2016 

50.  

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 fişelor de 

opţiuni originale la centrul de admitere judeţean. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

14.07.2016 

51.  
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 

special. 

Comisia 

judeţeană 

14 - 

16.07.2016 

52.  
Transmiterea bazei de date de la Centrul de admitere 

judeţean la Centrul Naţional de Admitere. 

Comisia 

judeţeană 
15.07.2016 

53.  

Anunţarea calendarului pentru admiterea la învăţământul 

seral şi cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017. 

Comisia 

judeţeană 
15.07.2016 

54.  
Verificare şi corectarea bazelor de date de către Comisia 

Naţională de Admitere şi Comisia de admitere judeţeană, 

transmiterea modificărilor la comisia naţională. 

Comisia 

judeţeană 
16 -17.07.2016 

55.  Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor. 
Comisia 

judeţeană 
18.07.2016 

56.  
Desfăşurarea etapei I de admitere în învăţământul 

profesional cu durată de 3 ani 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile cu IPT 

13.06-

18.07.2016 

57.  
Afișarea la sediul liceelor a listei candidațior  declarați 

admiși și înmatriculați în învățământul profesional, în etapa i 

de admitere 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile cu IPT 

18.07.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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58.  
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. 

Informaticianul 

Comisiei judeţene 
19.07.2016 

59.  

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu 

absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a 

listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal 

de stat din judeţ. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

20.07.2016 

60.  
Afişarea de fiecare unitate din învăţământul liceal a listei 

candidaţilor repartizaţi în acea unitate. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

20.07.2016 

61.  

Afișarea  în toate unitățile de învățământ  gimnazial a listei 

cu locurile libere pentru etaopa a II-a de admitere în 

învățământul profesional cu durata de 3 ani și afișarea de 

către Comisia Județeană de Admitere pe site-ul ISJ a 

locurilor neocupate pentru etapa a II-a de admitere 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

20.07.2016 

62.  
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de 

aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă (etapa a II-a de admitere). 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

20.07.2016 

63.  

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. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

20 – 25. 07. 

2016 

 

64.  
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi 

corectarea eventualelor erori. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

20 – 

26.07.2016 

65.  
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.(etapa a II-a). 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

21 – 

22.07.2016 

66.  
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii 

au fost repartizaţi în prima etapă de admitere. 

Comisia 

judeţeană 

21 - 

29.07.2016 

67.  
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă şi 

rezolvarea eventualelor contestaţii.(etapa II) 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

23.07.2016 

68.  

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 maternă. (etapa II). 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

25.07.2016 

69.  
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a 

candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

26- 27.07.2016 

70.  
Transmiterea noilor baze de date la Centrul de admitere 

judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

Comisia 

judeţeană 

27.07.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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71.  

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au 

împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2016-2017 pe locurile de la învăţământul seral 

şi cu frecvenţă redusă. 

Comisia 

judeţeană 

27 – 

29.07.2016 

72.  
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a 

admiterii 

Informaticianul 

Comisiei judeţene 
28.07.2016 

73.  

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. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

Comisia 

judeţeană 

28.07.2016 

74.  
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost 

repartizaţi candidaţii din etapa a doua. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

28 – 

29.07.2016 

75.  
Transmiterea de către unităţile de învăţămât liceal de stat a 

situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii 

candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

 

29.07.2016 

76.  

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.  

Comisia 

judeţeană 
1 – 4.08.2016 

77.  
Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

ori maternă. (etapa III) 

Comisia 

judeţeană 
1.08.2016 

78.  
Desfăşurarea etapei  a II-a de admitere în învăţământul 

profesional cu durată de 3 ani 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile cu IPT 

16.08-

29.08.2016 

79.  
Afișarea la sediul liceelor a listei candidațior  declarați 

admiși și înmatriculați în învățământul profesional, în etapa 

a II-a de admitere 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile cu IPT 

 

30.08.2016, 

după ora 16.00 

80.  
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de 

aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

ori maternă. 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile şcolare 

 

29.08.2016 

81.  
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor de limba modernă sau maternă. 

Comisia 

judeţeană 

30 – 

31.08.2016 

http://isj.hd.edu.ro/
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82.  

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 

participat la nicio repartizare sau nu au fost reparizaţi în 

etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută 

de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară 

ulterior etapelor anterioare.  

Informaticianul 

Comisiei judeţene 
1 – 2.09.2016 

83.  
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 

rezultatelor repartizării. 

Comisia 

judeţeană 
5.09.2016 

84.  
Desfăşurarea etapei  a III-a de admitere în învăţământul 

profesional cu durată de 3 ani 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile cu IPT 

 

1-6.09.2016 

85.  
Afișarea la sediul liceelor a listei candidațior  declarați 

admiși și înmatriculați în învățământul profesional, în etapa 

a III-a de admitere 

Comisia 

judeţeană 

Comisiile de 

admitere din 

unităţile cu IPT 

 

7.09.2016 
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