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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 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 
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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. 



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 școlar 2016-2017 

7  

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. 
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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 
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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. 

 


