
 
  
 
 
 

 

 APROBAT, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

prof. dr. Horea-Florian ABRUDAN 

 

Avizat în C.A. din 16.03.2023 

al Inspectoratului Școlar Județean Bihor 

 

 

 

PLAN DE MĂSURI 

pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional și dual  pentru  

anul școlar 2023-2024 

 

 

În conformitate cu: 

● Ordinul nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar     
 2023 - 2024; 

● Anexa nr.1 la ordinul M.E. nr. 5439/26.09.2022 - Calendarul admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024; 

● Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional, prevăzută în Anexa ordinului M.E.N.C.Ș. nr. 5068/31.08.2016,  

 cu completările ulterioare, cu respectarea calendarului pentru anul școlar 2023-2024; 

● Anexa nr. 2 la ordinul M.E. nr. 5439/26.09.2022 - Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului  

 național al calificărilor, pentru anul școlar 2023-2024; 

● Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al  

 calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul M.E.N. nr. 3556/2017, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea calendarului pentru  

 anul școlar 2023-2024. 
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În scopul desfășurării în condiții optime a admiterii în învățământul profesional și dual, se impun următoarele măsuri: 

Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabili 

1.  Aprobarea Comisiilor de admitere din unitățile de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul profesional și dual 

22 februarie 2023 Comisia județeană de Admitere 
 

2.  Avizarea Procedurilor de admitere și după caz, a Procedurii de preselecție 28 februarie 2023 Comisia județeană de Admitere 

3.  Anunțarea metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba 

maternă 

1 martie 2023 Comisia județeană de Admitere, 

Directorii unităților de învățământ 

4.  Promovarea învățământului profesional și tehnic prin activitățile derulate în 

"Săptămâna meseriilor" 

1 martie – 12 mai 

2023 

Comisia județeană de Admitere, 

Directorii unităților de învățământ 

profesional și tehnic 

5.  Ședință de instruire a profesorilor diriginți, de către inspectorii școlari pentru 

minorități, privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru 

rromi 

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile 

speciale pentru rromi 

 

 

7 aprilie 2023 

Comisia județeană de Admitere, 

Directorii unităților de învățământ 

6.  Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi 8 mai 2023 Comisia județeană de Admitere 

7.  Postarea broșurii de admitere pe site-ul IȘJ Bihor 8 mai 2023 Comisia județeană de Admitere 

8.  Distribuirea broșurii în unitățile de învățământ gimnazial 8 -12 mai 2023 Comisia județeană de Admitere 

9.  Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi 8 mai 2023 Comisia județeană de Admitere 

10.  Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații 

elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) 

8 mai 2023 Comisia județeană de Admitere 
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11.  Coordonarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă și comunicarea 

listeror cu elevii declarați admiși către Comisia județeană 

 

10 mai – 15 iunie 

2023 

Președinții comisiilor de admitere 

din unitățile de învățământ care au 

clase cu predare în limbile 

minorităților naționale  

12.  Ședințe de instruire a directorilor/diriginților de clasa a VIII-a pentru prezentarea 

metodologiei și calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de 

admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional și dual, inclusiv a 

modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și 

dual 

15 mai-9 iunie 

2023 

Comisia județeană de Admitere 

13.  Transmiterea la Ministerul Educației a broșurii de admitere, în versiune electronica și 

tipărită 

19 mai 2023 Comisia județeană de Admitere 

14.  Organizarea târgului ofertelor educaționale 16 – 26 mai 2023 Comisia județeană de Admitere, 

Directorii unităților de învățământ 

profesional și tehnic 

15.  Elaborarea unei proceduri privind repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru 

rromi 

9 iunie 2023 Comisia județeană de Admitere 

16.  Elaborarea unei proceduri privind înscrierea și repartizarea      candidaților cu CES 9 iunie 2023 Comisia județeană de Admitere 

17.  Elaborarea unei proceduri privind înscrierea și repartizarea     

candidaților pentru învățământul special 

9 iunie 2023 Comisia județeană de Admitere 

18.  Transmiterea, în format electronic, către Centrul national de admitere a listei 

candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă 

și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării 

introducerii acestora în aplicația informatică centralizată 

15 iunie 2023 Comisia județeană de Admitere 
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19.  Transmiterea către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile 

generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării 

operațiunilor specific completării acestor date în aplicația informatică centralizată 

16 iunie 2023 Comisia județeană de Admitere 

20.  Prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual 3 – 24 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere, 

Comisiile din centrele de înscriere 

21.  Elaborarea unei proceduri privind repartizarea, în a treia etapă, a candidaților pe 

locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale 

5 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

22.  Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special 10 – 11 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

23.  Centralizarea datelor privind situația cu numărul de candidați înscriși în învățământul 

profesional și dual, pentru fiecare calificare profesională 

12 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

24.  Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la 

I.S.J. – comisia de admitere județeană 

12 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

25.  Depunerea fișelor de înscriere pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la 

comisia de admitere județeană 

12 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

26.  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, conform unei proceduri 

stabilite în prealabil 

13 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

27.  Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în 

învățământul de masa și comunicarea rezultatelor candidaților 

 

13 iulie 2023 

 

Comisia județeană de Admitere 

28.  Validarea de către comisia județeană de admitere a listei candidaților declarați admiși 

în învățământul profesional și dual 

 

14 iulie 2023 

Comisia județeană de Admitere, 

Comisiile din unitățile de învățământ 
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29.  Rezolvarea cazurilor speciale. Nu se repartizează candidați la calificările la care s-a 

organizat preselecție 

Transmiterea la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere 

pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional din județul Bihor 

21 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

30.  Afișarea și publicarea pe pagina de internet a IȘJ Bihor, a listei locurilor libere pentru 

etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și dual din județul Bihor, precum 

și transmiterea acesteia către toate unitățile de învățământ gimnazial 

24 iulie 2023 Comisia județeană de Admitere 

31.  A doua etapă de repartizare și admitere în învățământul profesional    

și dual 

25 iulie – 7 august 

2023 

Comisia județeană de Admitere, 

Comisiile din centrele de înscriere 

32.  Validarea de către comisia județeană de admitere a listei candidaților declarați admiși, 

în a doua etapă, în învățământul profesional și dual 

Afișarea rezultatelor 

 

2 august 2023 

Comisia județeană de Admitere, 

Comisiile din unitățile de învățământ 

33.  A treia etapă de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea 

cazurilor speciale de către comisia de admitere 

județeană 

 

8 – 10 august 2023 

Comisia județeană de Admitere, 

Comisiile din centrele de înscriere 

Prezentul PLAN DE MĂSURI va fi trimis către toți factorii responsabili cu Admiterea 2023, respectiv unităților școlare cu personalitate juridică din 
județul  BH și va fi aplicat în totalitate și la termenele stabilite. 

 

Președintele Comisiei de Admitere Județene Secretarii Comisiei de Admitere Județene 

Inspector școlar general adjunct, Inspectori școlari, 

prof. KÉRY Hajnal                   prof. Florin NEGRUȚIU  

    prof. Carmen DUME 

    prof. Daniela VÎLCEANU   
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