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Lista de difuzare 

Nr. crt. Membru comisie Funcţia Semnătura 

1.  Prof. Șerban Anișoara Preşedinte  

2.  Prof. Dumitru Elena Vicepreședinte  

3.  Necula Elena  Secretar  

4.  Prof. Niță Marian Membru  

5.  Ms. Vasile Dumitru Membru  

6.  Ms. Zăbavă Zamfir Membru  

7.  Ms. Damache Daniel Membru  

8.  Prof. Aștefanei Gabriela Membru  

9.  Ms. Stroe Stănuța Membru  

 

Referinţe: 

 O.M.E. nr. 5142/30.08.2021 – pentru organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), 

aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, modificat prin Ordin nr. 3.352/10.03.2022; 

 Legea nr. 1/2011 (Legea Educaţie Naţionale) cu modificările și completările ulterioare; 

 Metodologia de organizare şi desfășurare a admiterii în învăţământul profesional de stat 

(OMENCȘ Nr. 5068/31.08.2016); 

 

Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Domeniu de aplicare; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

7. Anexe. 

 

1.  Scop: 

Învăţământul profesional de stat are ca obiective dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor 

(corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor) şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale elevilor prin activităţi desfăşurate preponderent în cadrul stagiilor de 

pregătire practică la operatorii economici. 

Procedura are ca scop stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de admitere a elevilor în clasa a IX-

a, învăţământ profesional de stat. 

2. Domeniu de aplicare: 

Procedura se aplică în cadrul Liceului Tehnologic ,,Mihai Eminescu”, Slobozia, Ialomiţa. 

3.   Responsabilităţi: 

 Managementul Liceului Tehnologic ,,Mihai Eminescu”, Slobozia, Ialomiţa; 

 Comisia de admitere;  
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 CEAC. 

4. Conţinutul procedurii: 

4.1 Constituirea  Comisiei de admitere  

o Propunerea componenţei comisiei şi avizarea de către Consiliului de administraţie al unităţii; 

o Aprobarea componenţei comisiei de către Inspectoratul Şcolar Judeţean.  

Membrii comisiei sunt cadre didactice de specialitate din domeniul pentru care se organizează 

învăţământul profesional.  

4.2 În fiecare etapă de admitere se organizează: 

a) înscrierea candidaților; 

b) preselecția candidaților, după caz; 

c) proba suplimentară de admitere, după caz; 

d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. 

a) Înscrierea se realizează conform calendarului admiterii în învăţământului profesional de stat și 

presupune  desfăşurarea activităţilor: 

 Înscrierea candidaţilor în învăţământul profesional de stat – se realizează pe baza fișei de 

înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial; 

Pot opta pentru formare prin învăţământ profesional de stat: 

 absolvenţi ai clasei a VIII – a din seria curentă; 

  absolvenţi ai clasei a VIII – a din seriile anterioare; 

 Afișarea listei candidaților înscriși și transmiterea situației către comisia de admitere județeană 

(număr candidați înscriși pentru fiecare calificare profesională);  

  Înscrierea candidaţilor consideraţi respinşi, de altă unitate de învăţământ care a organizat probă 

de preselecţie, pe baza fişei de înscriere; 

 Actualizarea și afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat; 

 Afișarea informațiilor privind proba suplimentară de admitere în învăţământul profesional de 

stat, dacă numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite; 

 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană pentru învaţământul profesional de stat, în 

format electronic şi în scris, a situației cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare calificare; 

b) Preselecția candidaților – nu este necesară în cazul calificărilor profesionale propuse; 

c) Proba suplimentară de admitere se organizează numai în situația în care numărul candidaților 

înscriși depășește numărul de locuri alocate și numai pentru calificarea profesională aflată în această 

situație.  

În situația în care candidații au optat, în fișa de înscriere, pentru mai multe calificări 

profesionale pot fi redistribuiți, în urma probei suplimentare, la celelalte calificări pentru care nu s-a 

organizat această probă. 

Proba suplimentară de admitere se va susţine, conform Calendarului admiterii în învăţământul 

profesional de stat.  

Pentru calificările propuse de unitatea noastră şcolară proba suplimentară de admitere va consta 

în echivalarea rezultatelor obținute la disciplina Educaţie tehnologică și aplicații practice. Astfel, 

comisia de admitere va calcula, pe baza infomațiilor furnizate de foaia matricolă, nota la proba 

suplimentară de admitere (Anexa 1). 

 Nota obținută la proba suplimentară reprezintă media aritmetică a mediilor obţinute de 

candidaţi la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, clasele a VII-VIII- a. 

 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere; Informațiile ce conțin datele de 

personale ale candidaților (nume, inițiala tatălui, prenumele) vor fi publicate în formă anonimizată 

(coduri individuale). 

  d) Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. 

 Calcularea, de către comisia de admitere, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor 

metodologice; 

Calculul mediei de admitere şi stabilirea listelor cu candidaţii declaraţi admişi. Admiterea se 

realizează pe baza următoarelor criterii: 
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a) Dacă numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite, admiterea se realizează pe 

baza portofoliului educaţional al elevului.  

Media de admitere în învăţământul profesional:  MAIP = MA = (20ABS+80EN)/100 

unde:  

ABS – media generală de absolvire a claselor V – VIII; 

 EN – media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 

Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare media de admitere se va calcula luând în considerare în 

locul mediei generale obţinute la evaluarea naţională media obţinută la: 

 examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003, inclusiv; 

 testele naţionale, pentru absolvenţii promoţiilor 2004 – 2007; 

 tezele cu subiect unic, pentru absolvenţii promoţiilor 2008/2009. 

Pentru candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională/examenul de capacitate/testele 

naţionale/tezele cu subiect unic media de examen EN = 1. 

 

b) Dacă numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite admiterea se realizează 

luând în calcul şi nota obținută la proba suplimentară de admitere.  

Media de admitere în învăţământul profesional:  MAIP= (70 MA+30PSA)/100 

unde:  MA – media de admitere calculată pe baza portofoliului educaţional al elevului, conform pct. a.  

 PSA – nota obţinută la proba suplimentară.  

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 Admiterea candidaţilor în învăţământul profesional de stat se face în ordine descrescătoare a 

mediilor de admitere. 

 În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, departajarea acestora se va realiza 

folosind, în ordine, următoarele criterii: 

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

- media generală de absolvire a claselor V-VIII; 

În cazul în care, după aplicarea criteriilor de mai sus, există candidaţi care au mediile de 

admitere egale, atunci toţi vor fi consideraţi admişi la opţiunea solicitată.   

Dacă candidatul a optat pentru mai multe calificări profesionale admiterea se va face în ordinea 

opţiunilor din fişa de înscriere utilizând media de admitere calculată drept criteriu de departajare şi 

ordonare în listă. 

 

 Transmiterea la comisia de admitere judeţeană a listei candidaților declarați admiși și a celor 

respinși la admiterea în învaţământul profesional stat;  

 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional de stat, a 

listei candidaţilor declarați admiși în învățământul profesional de stat; 

 Afişarea listelor cu candidaţii admişi și a celor respinși la învăţământul profesional de stat și a 

precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere (admiși)/ridicarea fișelor de înscriere 

(respinși); 

 Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații declarați admiși; 

 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană pentru învaţământul profesional de stat a 

situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși; 

 Afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere, după depunerea 

dosarelor de înscriere; 

 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană pentru învaţământul profesional de stat, în 

format electronic şi în scris, a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației cu locurile 

rămase libere; 

 

4.3 Depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii declaraţi admişi - se realizează, în 

perioada menționată în calendarul admiterii, respectând graficul programării pe zile și ore afișat la 

nivelul unității. 

Dosarul de înscriere va conţine:  

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional în original; 
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b) certificat de naştere, în copie certificată “conform cu originalul”. 

c) adeverinţă cu notele și media generală obținută la evaluarea națională/tezele cu subiect unic 

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

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

original; 

e) fişa medicală. 

Candidaţii care nu îşi depun dosarul în perioada menţionată în calendar sunt consideraţi retraşi 

iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de 

admitere în învățământul profesional.  

Candidaţii declaraţi admişi dar care renunţă la locul ocupat vor solicita, în scris, eliberarea fişelor 

de înscriere. 

 

5. Monitorizarea procedurii se realizează de către management şi CEAC. 

 

6. Analiza procedurii se realizează în decursul unui an şcolar de către CEAC. 

 

7. Anexe 

Anexa 1. Rezultate obținute la proba suplimentară de admitere 

Anexa 2. Centralizarea rezultatelor finale 

Anexa 3. Cerere de înscriere în învățământul profesional 
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Anexa 1  

 

REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat 

 

 

Calificarea profesională ................................................................................... 

 

Nr. crt. Nume şi prenume elev MEDIE CLS VII MEDIE CLS VIII MPSA 
=(MVII+MVIII)/2 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

Data, 

 

 

 

 

Președinte comisie,         Membrii comisie, 
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Anexa 2  

 

 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE ADMITERE 

clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat 

 

Calificarea profesională ................................................................................... 

 

Nr. crt. Nume şi prenume elev MA 
= (20ABS+80EN)/100 

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

 Rezultat 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       
 

 

Data,  

 

 

Președinte comisie,         Membrii comisie admitere, 
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 Anexa 3 

NR …………../……./………/……….. 

APROBAT,                                                                                                                       

Director, 

LS 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

        Subsemnatul/a, ………………………………………………………… în calitate de 

părinte/tutore/reprezentat legal al absolventului/ei …………………………………………. 

domiciliat/ă în localitatea …………………………………….., strada …………………………….., 

nr. …………………..  judeţul………………………………, vă rog să aprobaţi înscrierea, în clasa 

a IX-a, învățământ PROFESIONAL, domeniul pregătirii de bază  

………………………………................, calificarea profesională 

............................................................................................................................................................... 

      Solicit/nu solicit studierea disiplinei RELIGIE, cultul  …………………………………………… 

Date personale părinți și elevi pentru platformele on –line: 

Adresa de e-mail părinte ……………………………………………………… 

Telefon părinte ……………………………………………………………. 

Adresa de e-mail elev ……………………………………………………… 

Telefon elev ……………………………………………………………. 

Tip terminal: LAPTOP, TABLETĂ, DESKTOP (se încercuiește unul singur, cel pe care îl folosește 

elevul). 

DECLARAȚIE PĂRINTE/TUTORE/REPREZENTANT LEGAL 

Subsemnatul/a, ………………………………………………………… în calitate de părinte /tutore/ reprezentat 

legal al/a elevului/ei …………………………………………., născut/ă la data de ………………………  în 

localitatea …………………………………….., jud. …………………….., CNP elev 

…………………………………………., declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință dispozițiile 

prevăzute în Legea nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Uniunii Europene nr. 

679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

de abrogare a Directivei  nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și sunt de acord ca 

aceste date cu caracter personal să fie colectate și prelucrate în aplicațiile electronice ale ME/ISJ, unitate de 

învățământ, începâd cu data înscrierii în nitatea școlară, pe întreaga perioadă de școlarizare și arhivare a 

documentelor conform Nomenclatorului arhivistic aprobat la nivel de unitate de învățământ, precum și în cazul 

altor instiuții publice, pe tot parcursul școlarizării fiului/fiicei mele. 

 

Data ……………………………………….     Semnătura părintelui ________________________                


