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ARGUMENT 

 
Învăţământul profesional de stat este o nouă rută de educaţie şi pregătire practică, care oferă 

absolvenţilor de clasa a VIII-a posibilitatea de dobândire a unei calificări profesionale; acesta este primul 
pas care trebuie urmat de toţi cei care doresc să ajungă să lucreze în meseria dorită. Doar procesul de 
calificare îi ajută să dobândească cunoştintele şi abilităţile necesare practicării acelei meserii. 

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. 

Învăţământul profesional de stat, 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. 

Avantajele parcurgerii învăţământului profesional de stat: 
 elevii beneficiază de susţinere financiară prin programul "Bursa profesională“ (200 lei/lună); 
 elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de 

partenerul de practică, conform contractului de practică. 
Pentru anul școlar 2017-2018, admiterea în învățământul profesional de stat se realizează în 2 

etape; pentru fiecare etapă de admitere se organizează: 
 înscrierea candidaților; 
 proba suplimentară de admitere în cazul învățământului profesional (dacă numărul candidaților 

este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea școlară); 
 admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. 

  
Comisia Județeană de Admitere BIHOR: 

Președinte: Inspector Școlar General -  prof. Alin – Florin NOVAC-IUHAS 
Secretari: Inspector școlar pentru înv. particular și alternative educaționale -prof. Raluca ȘEREȘ 
                  Inspector școlar pentru educație fizică și sport -  prof. Călin HOȚUPAN 
                  Inspector școlar pentru religie - prof. dr. Florin NEGRUȚIU 
Membri:  Inspector școlar pentru limbi moderne  - prof. Monica COSTA 
                 Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic – prof. Florian MIELUȚ 
                 Inspector școlar pentru limba și literatura maghiară maternă și limba și literatura 
germană maternă – prof. FERKO Emilia 
                 Consilier rețea școlară – jr. Ramona DREBITCA 
                 Informatician – Cristian IUHAS 
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Precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, 

pentru anul şcolar 2017-2018 
 

1. Documentele care reglementează înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional de stat: 
Înscierea şi admiterea în învăţământul profesional de stat sunt reglementate prin metodologia de 

admitere, conform Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5068/31.08.2016 şi calendarul admiterii în învăţământul 
profesional de stat , aprobat prin Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5069/31.08.2016. 
 

2. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat, pentru anul școlar 
2017 - 2018? 
Înscrierea elevilor în învăţământul profesional de stat se realizează în perioadele prevăzute pentru 

fiecare etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, pentru anul școlar 2017 - 2018. 
Conform calendarului admiterii, aprobat prin Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5069/31.08.2016, în 

învăţământul profesional de stat, admiterea se realizează în 2 etape. Etapele I şi a II-a de admitere în 
învăţământul profesional se organizează la nivelul unităţilor de învăţământ. În fiecare din primele două 
etape de admitere în învăţământul profesional se organizează: 

- înscrierea candidaţilor; 
- preselecţia candidaţilor, după caz; 
- proba suplimentară de admitere, după caz; 
- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 
În perioada 7 – 8 septembrie 2017, repartizarea candidaţilor pe locurile libere în învăţământul 

profesional se realizează de către Comisia de admitere judeţeană Bihor, în conformitate cu precizările din 
Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobat prin Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 
5069/31.08.2016. 
  

3. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat? 
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat, a elevilor din clasa a VIII-a şi a 

absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare în etapele I şi a II-a de admitere se realizează pe baza 
fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. 
Pentru fiecare din etapele I şi a II-a de admitere, unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o 
singură fişă de înscriere în învăţământul profesional de stat fiecărui elev/candidat care opteză pentru 
înscrierea la învăţământul profesional. 
NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat li se va 
încheia situaţia şcolară înaintea eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere celor cu 
situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

Pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare ]n 
limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă dar au 
susţinut şi trecut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în perioada prevăzută în calendarul 
admiterii, unităţile de învăţământ gimnazial vor elibera şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (“Anexa la fişa de 
înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştiinţelor de 
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limbă modern sau maternă” – acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat pentru admiterea 
în învăţământul liceal). 
NOTĂ: Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile anterioare care solicită 
eliberarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat, care în acest scop se adresează 
unităţilor de învăţământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a. 

 
4. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional de 

stat? 
Înscrierea candidaţilor în etapele I şi a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat 

se face la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat, 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 de stat, completată în prealabil de 
unitatea de învăţământ gimnazial conform precizărilor de mai jos (punctul 5), se ridică de către candidat 
(respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaţilor minori) de la unitatea de învăţământ 
gimnazial şi se depune la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat, unde se 
va completa conform precizărilor de mai jos (punctul 6), în perioada menţionată în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional de stat, pentru etapa respectivă a admiterii. 

În perioada 7 – 8 septembrie 2017, absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la etapele 
anterioare de admitere, au fost respinşi sau nu şi-au depus dosarul de înscriere la şcolile la care au fost 
admişi, sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare, se vor adresa Comisiei de 
admitere judeţene Bihor  pentru a fi repartizaţi pe locurile libere în perioada prevăzută de 
metodologie. 
 

5. Informaţiile din fişa 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 numeri personal (câmp obligatoriu); 
 Data naşterii (câmp obligatoriu); 
 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului; 
 Iniţiala tatălui (câmp obligatoriu) = iniţiala tatălui; 
 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului; 
 Cod judeţ + cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de 

casete. 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 
Bucureşti 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; 

 Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) = media cu două zecimale; 
 Şcoala de provenienţă (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă. 
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6. Informaţiile din fişa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ profesional de stat: 
La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat 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 eventualele 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 şcolii respective, începând cu calificarea pe care o preferă cel 
mai mult şi continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor.  
Ordinea opţiunilor de pe fişă 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 național pentru toate şcolile, conform codificării din Anexa 2 şi se regăsesc, 
pentru fiecare şcoală, în broşura admiterii editată de Inspectoratul Școlar Județean BIHOR, 
secţiunea pentru admiterea în învăţământul profesional de stat.  
Notă: Codificarea în broşura admiterii (aflată în secţiunea pentru admiterea în învăţământul 
profesional de stat), a calificărilor pentru opţiunile disponibile pentru înscriere, la fiecare unitate 
şcolară care are ofertă pentru admiterea în învăţământ profesional de stat, se realizează de către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, prin alocarea codurilor corespunzătoare fiecărei calificări din 
Anexa 2; 

 Proba de preselecţie – datele referitoare la proba de preselecţie se vor complete de unitatea de 
învăţământ doar în situaţiile în care se aplică o procedură de preselecţie la solicitarea expresă a 
partenerului de practică, în condiţiile prevăzute la art.8 din Anexa la Ordinul M.E.N.C.Ș. 
nr.5068/31.08.2016.  
Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea şcolară 
respectivă, aceasta este solicitată în mod expres de către operatorii economici sau instituţiile 
partenere pentru practica elevilor, care se implică prin susţinere financiară în formarea 
profesională a elevilor prin angajament menţionat în contractul – cadru, încheiat cu unitatea de 
învăţământ; 

 Proba suplimentară de admitere – datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă 
doar la situaţiile în care este necesară susţinerea probei suplimentare de admitere, ca urmare a unui 
număr de candidaţi mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă de învăţământ, 
în conformitate cu art.9 din Anexa  la Ordinul M.E.N.C.Ș. nr.5068/31.08.2016; 

 Nota la proba de limbă maternă – datele referitoare la nota la limba maternă se referă doar 
la situaţia în care candidatul respectiv optează pentru o calificare din oferta şcolii cu 
predare într-o limbă a unei minorităţi naţionale. Candidaţii sunt informaţi că, pentru clasele 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, sau dacă au 
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susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, organizată conform 
metodologiei de admitere în învăţământul liceal de stat şi au fost admişi; 

 Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul profesional de stat (Anexa  la Ordinul M.E.N.C.Ș. 
nr.5068/31.08.2016), Art.10, lit.a) și Art.12, alin.(1), lit.a - în cazul în care numărul de candidaţi 
nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, respectiv Art.10, lit.b) și Art.12, 
alin.(1), lit.b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite 
de unitatea de învăţământ. Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, 
examenul de capacitate/teste naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală 
obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII a este 1: EN=1; 

 Rezultatul admiterii – se marchează caseta corespunzătoare pentru Admis sau Respins; 
 Menţiune – se completează dacă un elev admis la învăţământul profesional de stat a renunţat la 

locul ocupat şi se semnează de candidat, părinte şi conducerea şcolii. 
 

7. Înscrierea candidaţilor admişi în învăţământul profesional de stat 
După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional de stat, în perioada menţionată 

în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, pentru anul școlar 2017 – 2018,  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 alin.(2) în Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat (Anexa  la Ordinul M.E.N.C.Ș. 
nr.5068/31.08.2016). 

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, 
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 de stat. 
 

8. Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie, în învăţământul profesional de stat: 
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 de stat 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 de stat 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 de stat, pentru anul școlar 2017 – 2018. 
 

9. Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în învăţământul profesional 
de stat: 
Candidaţii respinşi la preselecţie, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică ( în perioada menţionată 

în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, pentru anul 2017 – 2018 ) fişa de înscriere în 
învăţământul profesional de stat de la şcoala la care au fost respinşi, pe care apoi o depun la unitatea de 
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învăţământ gimnazial de la care provin, unde vor solicita şi completa fişa de înscriere în învăţământul 
liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învățământul liceal, pentru anul școlar 2017 - 
2018. 

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, precum şi candidaţii admişi 
dar care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional de stat, se pot înscrie la admiterea în 
învăţământul liceal, în condiţiile mai jos menţionate: 

 După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional de stat, în perioada menţionată 
în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, candidaţii declaraţi admişi în 
învăţământul profesional de stat, 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 de stat. În 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 
de stat, menţiune sub care semnează candidatul, părintele/reprezentantul legal al elevului 
minor şi conducerea unităţii de învăţământ la care a fost admis în învăţământul profesional 
de stat; 

 Pentru a primi de la unităţile de învăţământ gimnazial fişa de înscriere în învăţământul liceal, în 
perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat, candidaţii 
respinşi, sau care s-au retras în urma admiterii în învăţământul profesional de stat, depun la 
unităţile gimnaziale de la care provin fişa de înscriere la învăţământul profesional de stat, 
din care rezultă că au fost respinşi sau au renunţat la locul ocupat în învăţământul 
profesional de stat. 

 
PLAN DE MĂSURI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  

DE STAT – ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 
Admiterea în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2017-2018, se organizează 

conform Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut 
în anexă la Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5069/31.08.2016 privind 
aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018.  
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se 
desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 
profesional de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 
5068/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învăţământul profesional de stat. 
Metodologia menționată va fi aplicată cu respectarea Calendarul admiterii în învăţământul profesional de 
stat pentru anul şcolar 2017-2018. 

Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de stat, 
pentru anul școlar 2017-2018, constituită prin Decizia Inspectorului Școlar General nr. 6 din 
12.01.2017, a elaborat un Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în 
învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2017 – 2018, structurat sub formă de 
calendar al activităților, care urmează să se deruleze la nivelul unităților de învățământ din județul 
BIHOR.  
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Pregătirea admiterii 
1. Elaborarea Planului de măsuri județean pentru 

pregătirea și organizarea admiterii 
3 februarie 

2017 
Comisia de admitere județeană 

2. Unitățile de învățământ , care organizează 
învățământ profesional de stat stabilesc, împreună 

cu operatorii economici / instituțiile publice 
partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a 

candidaților 

13 februarie 
2017 

Unitățile de învățământ care 
organizează învățământ 

profesional de stat / Operatorii 
economici / Instituțiile publice 

partenere 
3.  Transmiterea de către unitățile de învățământ 

care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional de stat, spre aprobare, la 

Inspectoratul Școlar Județean Bihor, a propunerii 
privind componența Comisiei de admitere din 
unitatea de învățământ, avizată de consiliul de 

administrație al unității de învățământ 
 

13 februarie 
2017 

Directorii unitățile de 
învățământ care au ofertă 

educațională pentru 
învățământul profesional de 

stat 

4. Transmiterea de către Inspectoratul Școlar 
Județean Bihor, către unitățile de învățământ 
care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional de stat a aprobării Comisiei de 
admitere din unitatea de învățământ 

16 februarie 
2017 

Comisia de admitere județeană 

5. Elaborarea, de către unitățile de învățământ care 
au ofertă pentru învățământ profesional de stat a  

Procedurii de preselecție ( dacă se organizează 
probă de preselecție) și a Procedurii de 

admitere 

16 – 20 
februarie 

2017 

Unitățile de învățământ care 
au ofertă pentru învățământ 

profesional de stat / Operatorii 
economici / instituțiile publice 

partenere 
6. Transmiterea spre avizarea Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Bihor a Procedurii de preselecție (dacă 
se organizează probă de preselecție) și a 

Procedurii de admitere 

20 februarie 
2017 

Unitățile de învățământ care 
au ofertă pentru învățământ 

profesional de stat  

7. Transmiterea, de către Inspectoratul Școlar 
Județean Bihor, a avizului pentru Procedura de 

preselecție ( dacă se organizează probă de 
preselecție) şi Procedura de admitere, unităților 

de învățământ care au ofertă pentru învățământ 
profesional de stat. Afișarea, la sediul unităților 

de învățământ care organizează învățământ 
profesional de stat, a Procedurii de preselecție ( 
dacă se organizează probă de preselecție) și a 

27 februarie 
2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 

 

Directorii unităţilor de 
învăţământ care organizează 

învățământ profesional de stat  
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Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, 
calificările, numărul de locuri disponibile 
pentru învățământul profesional de stat și 

perioadele de înscriere pentru anul școlar 2017 
– 2018. 

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 

 

8. Primirea, de la Comisia Națională de Admitere în 
Învățământul Profesional, şi transmiterea către 

şcoli  a modelului fișei de înscriere în 
învățământul profesional de stat. 

1 martie 
2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 

9. Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, 
concretizată în domenii și calificări profesionale, 
pentru învățământul profesional de stat, la sediul 

unităților de învățământ gimnazial și la sediul 
unităților de învățământ cu ofertă educațională 

pentru învățământul profesional de stat. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități 

de învățământ gimnazial și la nivel județean, 
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a 

VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al 
Învățământului din România, prin verificarea și 

corectarea, după caz a informațiilor privind elevii 
și formațiunile de studiu la care aceștia sunt 
asociați. Tipărirea informațiilor despre 

admiterea în învățământul profesional de stat, 
în broșura admiterii în învățământul liceal de 

stat pentru anul școlar 2017-2018, într-o 
secțiune distinctă 

8 mai 2017 Directorii unităților de 
învățământ cu clase 

gimnaziale 
Directorii unităților de 
învățământ cu ofertă 
educațională pentru 

învățământul profesional de 
stat, 

 

Directorii unităților de 
învățământ cu clase 

gimnaziale, 
Comisia de admitere judeţeană 

 

Comisia de admitere judeţeană 

10. Transmiterea în unitățile de învățământ 
gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile 
legate de admiterea în învățământul liceal și în 

învățământul profesional de stat pentru anul școlar 
2017-2018 

10 mai 2017 Comisia de admitere judeţeană 
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11. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a 
graficului şedinţelor de completare a opţiunilor 
din Fișa de înscriere în învățământul profesional 

de stat de către absolvenţii clasei a VIII-a şi 
părinţii acestora 

8 mai 2017 Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale 

12. Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a 
broșurilor de admitere, în versiune electronică și 

tipărită 

15 mai 2017 Comisia de admitere judeţeană 

 

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

13. Informarea de către ISJ Bihor, a unităților de 
învățământ gimnazial de posibilitatea continuării 

studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în 
învățământul profesional de stat. 

Se va realiza prezentarea următoarelor 
documente: - Metodologia de organizare și 

funcționare a învățământului profesional de stat; 
- Metodologia de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul profesional de stat; 

- Calendarul admiterii în învățământul profesional 
de stat. 

Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării 
studiilor după învățământul profesional de stat 

20 februarie 
– 3 martie 

2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 

14. La nivelul fiecărei unități de învățământ care își 
propune să școlarizeze învățământ profesional în 
anul școlar 2017-2018 se va desfășura acțiunea 

“Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor 
organiza următoarele acțiuni: 

 promovarea învățământului profesional și 
tehnic în general și a modului de organizare și 

funcționare a învățământului profesional în 
special, informare privind condițiile în care 

elevii pot avea acces la învățământul 
profesional și beneficiile acestei forme de 

pregătire profesională; 
 consilierea TUTUROR elevilor din clasa a 

VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la 
oportunitatea continuării studiilor în 

învățământul profesional de stat 

27 februarie 
– 31 martie 

2017 

Directorii unităților de 
învățământ cu ofertă 
educațională pentru 

învățământul profesional, 
Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 
gimnaziale 
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15. Desfăşurarea şedințelor de instruire 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 

11 – 31 mai 
2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale 

16. Verificarea modului în care este respectat în 
şcoli graficul şedinţelor de instruire 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 

11 – 31 mai 
2017 

Comisia de admitere judeţeană 

17. 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. Activitățile de 
orientare și consiliere se derulează cu sprijinul 

consilierilor școlari ai Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) 

și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învățământul profesional de stat 

6 martie – 
19 mai 2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale, 
 
 
 

Centrul Judeţean de Resurse şi 
de Asistenţă Educaţională 

(CJRAE) 
18. Organizarea, de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Bihor, a târgului ofertelor 
educaționale, cu implicarea unităților de 

învățământ care școlarizează elevi în învățământul 
profesional de stat începând cu anul școlar 2017-
2018 și a agenților economici. Târgul ofertelor 

educaționale va avea o secțiune dedicată ofertei la 
nivel regional. 

8 - 19 mai 
2017 

Comisia de admitere judeţeană 
Directorii unităților de 

învățământ care școlarizează 
elevi în învățământul 

profesional de stat începând cu 
anul școlar 2017-2018, 

Agenții economici (Operatorii 
economici / instituțiile publice 

partenere) 
Proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă 

- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 
minorităților naționale 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. Eliberarea Anexei la Fişa de înscriere pentru 

candidaţii care doresc să participe  la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă    ( 
Notă: se va utiliza acelaș model de anexă la fișa 
de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de 

înscriere pentru admiterea în învățământul liceal) 
  

18 – 19 mai 
2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale 
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Proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă 
- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităților naționale 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) 

20. Înscrierea pentru  probele  de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă 

( Notă: Înscrierea se va realiza la unitățile de 
învățământ stabilite de către comisia de admitere 

județeană, ca centre pentru probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă maternă) 

22 – 23 mai 
2017 

Unitățile de învățământ centre 
pentru probele de  verificare a 
cunoștințelor de limbă maternă 

21. Desfăşurarea probelor de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă 

- 26 mai 2017 - Lb. maternă: (maghiară, 
germană, slovacă) 

26 mai 2017 Comisiile din centrele pentru 
probele de  verificare a 

cunoștințelor de limbă maternă 

22. Afişarea rezultatelor la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă maternă acolo unde 

Metodologia permite acest lucru. 
( Notă: afișarea rezultatelor și depunerea 

contestațiilor se realizează la unitatea școlară la 
care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă maternă) 

 

29 mai 2017 Comisiile din centrele pentru 
probele de  verificare a 

cunoștințelor de limbă maternă 

23. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la 
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă. 
Transmiterea, către Comisia de admitere 
judeţeană a Listelor rezultatelor finale la 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă. 

( Notă: afișarea rezultatelor finale, după 
contestații, se realizează la unitatea școlară la 
care candidații respectivi au susținut proba de 
verificare a cunoștințelor de limbă maternă) 

 

31 mai 2017 Comisiile din centrele pentru 
probele de  verificare a 
cunoștințelor de limbă 

maternă,  

Comisia de admitere judeţeană 

24. Ridicarea Anexelor fişelor de înscriere de la 
unităţile la care candidaţii au susţinut probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
 

6 – 7 iunie 
2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale, 
Diriginţii claselor a VIII-a 
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Proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă 
- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităților naționale 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) 

25. Depunerea de către candidaţii care au participat 
la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

a Anexelor fişelor de înscriere la unităţile de 
învăţământ gimnazial absolvite 

7-8 iunie 
2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale, 
Diriginţii cls. a VIII-a 

26. Transmiterea, în format electronic, către Centrul 
Național de Admitere a Listei candidaţilor care 
au promovat probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă sau maternă şi a rezultatelor acestora 

la aceste probe 

8 iunie 
2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 

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

27. Afişarea la sediul ISJ Bihor și pe site-ul instituției 
a Listei locurilor speciale pentru candidaţii romi 
şi unităţile de învăţământ la care aceştia vor fi 

şcolarizaţi. 
( Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se 

stabilesc de comisia de admitere județeană, 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) 
 

12 mai 2017 Comisia de admitere 
judeţeană 

28. Primirea cererilor pentru locurile speciale alocate 
candidaţilor romi 

(Notă: cererile de ocupare a locurilor alocate 
pentru candidații romi se depun la Inspectoratul 

Școlar Județean Bihor) 

 

12 – 16 
iunie 2017 ( 
în intervalul 
orar 1200 – 

1600 ) 

Comisia de admitere 
judeţeană 

29. Repartizarea candidaţilor romi pe locurile 
rezervate acestora, în ședință publică. 

( Notă: repartizarea pe locurile speciale pentru 
romi se realizează de comisia de admitere 

județeană, în ordine descrescătoare a mediilor de 
admitere și în baza opțiunilor exprimate de 

candidați) 
 
 

6 – 7  iulie 
2017, ora 

1400 

Comisia de admitere 
judeţeană 
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Proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă 
- numai pentru situațiile în care oferta de școlarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităților naționale 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) 

30. Înscrierea 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 şi desfășurare a admiterii în 

învățământul liceal de stat 2011-2012, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 4802/2010, cu 
modificările prevăzute de Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 
5077/2016 privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
școlar 2017-2018) 

Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 
special 

6 - 7 iulie 
2017 ( în 
intervalul 
orar 1200 – 

1600 ) 

 

 

 

 

8 iulie 2017 

Comisia de admitere 
judeţeană 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

A. Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se 
organizează sesiune de preselecție 

31. Secretariatele unităților de învățământ gimnazial 
completează, la cererea elevilor și a 

părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa 
de înscriere în învățământul profesional de stat.  

Eliberarea, de către unitățile de învățământ 
gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul 

profesional de stat, pentru candidații care solicită 
aceasta. 

La solicitarea candidaților care au susținut și 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă maternă, unitățile de învățământ gimnazial 

eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa 
fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  
 
 

(Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu 
se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a 

VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare 
de corigenţă sau repetenție) 

 
 

12 - 13 iunie 
2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

A. Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se 
organizează sesiune de preselecție 

32. Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ la 
care se organizează probă de preselecție, în 

învățământul profesional de stat pe baza fișei de 
înscriere în învățământul profesional de stat. 

 
Unitățile de învățământ care organizează 

preselecție afișează lista candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat și procedura de 
selecție ( art.8) din Metodologia de organizare și 
funcționare a învățământului profesional de stat, 
aprobată prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5033/2016 

(Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia 
şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenție) 
 

12 – 13 
iunie 2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale, 

Directorii unităților de 
învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul 
profesional de stat începând 

cu anul școlar 2017-2018 

33. Derularea probei de preselecție în unitățile de 
învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, 

conform graficului stabilit și afișat de fiecare 
unitate de învățământ care organizează preselecție 

14 – 15 
iunie 2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 
2017-2018 și organizează 

probă de preselecție 

34. Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul 
unității de învățământ care a organizat sesiunea de 

preselecție. 
 

(Notă: 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) 

 

15 iunie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 
2017-2018 și organizează 

probă de preselecție 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

A. Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se 
organizează sesiune de preselecție 

35. Ridicarea, de către candidații respinși la 
preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul 
profesional de stat de la unitatea de învățământ 

care a organizat sesiunea de preselecție. 
 

(Notă:  
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări la care 

unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, 
aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind 

considerați înscriși pentru celelalte calificări pe 
care le-a marcat în fișa de înscriere. 

Candidații vor fi informați că în cazul în care 
numărul candidaților care se vor înscrie la 

calificarea/calificările pentru care a optat va fi mai 
mare decât numărul de locuri se va organiza o 

probă suplimentară de admitere. 
 În cazul retragerii fișelor de înscriere de către 

candidați admiși la proba de 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 datorită poziției lor în 
ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se 

aplică în cazul în care contravine procedurii de 
preselecție adoptate de unitatea de învățământ 

respectivă) 

15 - 16 
iunie 2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 
2017-2018 și organizează 

probă de preselecție 

36. Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană către unitățile de învățământ care au 

organizat înscrierea în învățământul profesional de 
stat a bazei de date județene cuprinzând media de 
absolvire a claselor V-VIII, precum și notele și 
media generală obținute la probele de evaluare 

națională de la sfârșitul clasei a VIII – a 

3 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data 
limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

B. Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care nu se 
organizează sesiune de preselecție 

37. Secretariatele unităților de învățământ gimnazial 
completează, la cererea elevilor și a 

părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa 
de înscriere în învățământul profesional de stat.  

Eliberarea, de către unitățile de învățământ 
gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul 

profesional de stat, pentru candidații care solicită 
aceasta. 

La solicitarea candidaților care au susținut și 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă maternă, unitățile de învățământ gimnazial 

eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa 
fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  
(Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu 

se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a 
VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare 

de corigenţă sau repetenție  

3 – 6 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 

38. Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ la 
care nu se organizează probă de preselecție, în 
învățământul profesional de stat pe baza fișei de 

înscriere în învățământul profesional de stat. 
Unitățile de învățământ care organizează 

preselecție afișează lista candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat și procedura de 
selecție ( art.8) din Metodologia de organizare și 
funcționare a învățământului profesional de stat, 
aprobată prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5033/2016 

(Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia 
şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenție 
Înscrierea candidaților respinși la unitățile de 

învățământ care au organizat preselecție și care au 
ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași 

fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea 
unitate de învățământ și calificările pentru care 

optează) 

3 – 7 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data 
limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

B. Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care nu se 
organizează sesiune de preselecție 

39. Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de 
învățământ care au ofertă pentru învățământul 

profesional de stat, a listei candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat. 

 
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 de admitere 
județeană a situației cu numărul candidaților 
înscriși la învățământul profesional, pe fiecare 

calificare 

7 iulie 
2017 

Directorii unităților de 
învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul 
profesional de stat începând cu 

anul școlar 2017-2018, 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 

 

40. Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

( Notă:proba suplimentară de admitere se 
organizează numai la unitățile de învățământ și la 
calificările pentru care numărul celor înscriși este 

mai mare decât numărul locurilor disponibile) 

10 iulie 
2017 

Directorii unităților de 
învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul 
profesional de stat începând cu 

anul școlar 2017-2018, 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
41. Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de 

admitere, la sediul unităților de învățământ care au 
organizat proba. 

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de 
admitere 

11 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data 
limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

B.Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care nu se 
organizează sesiune de preselecție 

42. Afișarea rezultatelor după rezolvarea 
contestaţiilor depuse la proba suplimentară de 

admitere 

12 iulie 
2017 

Directorii unităților de 
învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul 
profesional de stat începând cu 

anul școlar 2017-2018 
 

C. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 
43. 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 aprobată prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 

5068/2016 . 
 

Transmiterea, la Comisia de admitere județeană  
a listei candidaților declarați admiși și a celor 

respinși la admiterea în învățământul 
profesional de stat, de către toate unitățile de 
învățământ, indiferent dacă au desfășurat proba 

de preselecție/admitere. 
 
 

Listele transmise vor fi realizate pe baza unei 
machete stabilite de comisia județeană de 

admitere în învățământul profesional de stat 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 

 
 

12 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018, 
 
 
 
 
 
 

Comisia de admitere județeană 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat 

C.Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 
44. Validarea, de către Comisia de admitere 

județeană, a listei candidaților declarați admiși 
în învățământul profesional de stat. 

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ 
profesional a listelor cu candidații admiși la 
învățământul profesional de stat, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere la 
învățământul profesional. 

Afișarea, în fiecare unitate de învățământ cu 
clase gimnaziale, 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. 

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 

13 iulie 
2017 

Comisia de admitere 
judeţeană, 

 

 

 

 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
 

45. Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul 
profesional de către candidaţii declaraţi 

respinşi. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în 

învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a 
II-a de admitere în învățământul profesional pe 

baza fişei de înscriere utilizată în etapa I. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în 
învăţământul profesional pot să se înscrie la 

etapa a- II- a de admitere în liceu.  
Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la 

învăţământul profesional care 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 

13 – 17 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018, 
 
 
 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale 
 

46. Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile 
școlare la care candidații au fost declarați admiși 

13 – 17 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a unităților 
de învățământ care școlarizează 

elevi în învățământul profesional 
de stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat  

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat  

C.Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

47. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
de admitere județeană.  

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de 
admitere județeană nu va repartiza candidați la 

calificări pentru care s-a organizat probă de 
preselecție decât cu acordul unității școlare 

respective 

19 – 21 iulie 
2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 

48. 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 din unitatea de 
învățământ, în format electronic și în scris, către 
Comisia de admitere județeană a listelor finale cu 
candidații înmatriculați și a situației locurilor 

neocupate la învățământul profesional de stat 

24 iulie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 

49. Transmiterea de către Comisia de admitere 
județeană, la toate unitățile de învățământ 
gimnazial a situației locurilor neocupate la 

învățământul profesional de stat , libere pentru 
etapa a II a de admitere 

 

24 iulie 
2017 

Comisia de admitere județeană 

50. Afişarea în toate unităţile de învăţământ 
gimnazial a listei cu locurile neocupate pentru 

etapa a II a de admitere în  învăţământul 
profesional de stat din judeţ 

 
Afișarea pe site-ul ISJ Bihor a listei locurilor 

libere pentru etapa a II a de admitere în 
învățământul profesional de stat 

 
 

24 iulie 
2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale, 

 

Comisia de admitere județeană 
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Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

                                         

Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat  
A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

51. Eliberarea de către unitățile de învățământ 
gimnazial a fișelor de înscriere pentru 

învățământ profesional de stat, 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 în  

etapa a II-a. 
La solicitarea candidaților care au susținut și 

promovat probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă 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. 
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ 

profesional la care au rămas locuri libere în urma 
etapei I de admitere și care organizează sesiune 

de preselecție pe baza fișelor de înscriere în 
învățământul profesional de stat 

29 – 31 
august 2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ cu clase 

gimnaziale 

52. Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ 
profesional la care au mai rămas locuri libere 

în urma etapei I de admitere și care 
organizează sesiune de preselecție, pe baza 

fișelor de înscriere în învățământul profesional 
de stat 

29 - 31 
august 2017 
( până la ora 

1500) 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
54. Afișarea listei candidaților înscriși la 

învățământul profesional de stat  
și a graficului de desfășurare a probei de 

preselecție și/ sau a probei suplimentare de 
admitere, după caz. 

Notă: 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 

 

31 august 
2017, după 

ora 1700 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 



 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 
Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

                                         

Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat  
B.Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează 

sesiune de preselecție 
55. Derularea probei de preselecție în unitățile de 

învățământ în care s-a decis derularea acesteia 
1 

septembrie 
2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 
 

56. Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la 
sediul unității de învățământ care a organizat 

sesiunea de preselecție. 
 

(Notă: 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) 

 

1 
septembrie 

2017 

Comisiile de admitere a 
unităților de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 
stat începând cu anul școlar 

2017-2018 

57. Ridicarea, de către candidații respinși la 
preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul 
profesional de stat de la unitatea de învățământ 

care a organizat sesiunea de preselecție. 
 

(Notă: În situația în care candidații au completat 
mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări la 

care unitatea de învățământ nu a organizat 
preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de 

înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte 
calificări pe care le-a marcat în fișa de înscriere. 

Candidații vor fi informați că în cazul în care 
numărul candidaților care se vor înscrie la 

calificarea/calificările pentru care a optat va fi 
mai mare decât numărul de locuri se va organiza 

o probă suplimentară de admitere) 
 
 

4 
septembrie 

2017 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 2018 



 
 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 
Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

                                         

Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat  
B.Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care nu se 

organizează sesiune de preselecție 
58. Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ 

profesional la care au rămas locuri libere în urma 
etapei I de admitere și care nu organizează sesiune 

de preselecție pe baza fișelor de înscriere în 
învățământul profesional de stat 

4 – 5 
septembrie 

2017 
 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 2018 
59. Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de 

învățământ care au ofertă pentru învățământul 
profesional de stat,  a listelor candidaților 

înscriși la învățământul profesional de stat. 
Notă: 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 

4 – 5 
septembrie 

2017 
 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 2018 

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

60. Desfășurarea probei suplimentare de admitere 6 
septembrie 

2017 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 2018 
 

61. Afișarea rezultatelor probei suplimentare de 
admitere, la sediul  unităților de învățământ care 

au organizat proba. 
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară 

de admitere 

6 
septembrie 

2017 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 2018 
62. Afișarea rezultatelor  finale după contestaţiile 

depuse la proba suplimentară de admitere, la 
școlile care au organizat proba 

6 
septembrie 

2017 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 2018 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat  
D.Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

63. 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, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 

5068/2016. 
 
 
 

Afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ 
profesional, a listei candidaților declarați admiși 

în învățământul profesional de stat, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere și a celor 

respinși la admiterea în învățământul profesional. 
 
 

Afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ 
gimnazial, a listei candidaților declarați admiși 

în învățământul profesional de stat și a celor 
respinși la admiterea în învățământul profesional. 

(Notă: 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 și repartizarea acestora de către comisia 
de admitere județeană) 

 
 

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

respinși la admiterea în învățământul profesional 
de stat, de către toate unitățile de învățământ, 

indiferent dacă au desfășurat proba de 
preselecție/admitere. 

 
(Notă:Proba suplimentară de admitere se 

organizează numai la unitățile de învățământ și la 
calificările pentru care numărul celor înscriși este 

mai mare decât numărul locurilor disponibile) 
 
 

6 
septembrie 

2017 

Comisiile de admitere  din 
unităţile  de învățământ care 

școlarizează elevi în 
învățământul profesional de 

stat în anul școlar 2017 – 
2018, 

 
 Comisiile de admitere din 

unitățile de învățământ 
gimnazial 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada / 
Data limită 

Responsabili 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat  
D.Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

64. Repartizarea 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 
metodologia de admitere în învățământul 

profesional, aprobată prin Ordinul M.E.N.C.Ș. 
nr. 5068/2016 sau care şi-au încheiat situaţia 

şcolară ulterior etapelor anterioare. 
(Notă: La unitățile de învățământ care au 

organizat preselecție pot fi repartizați numai 
absolvenții care au susținut proba de preselecție. 

Pot fi repartizați la unitățile de învățământ la care 
s-a derulat proba de preselecție absolvenții care 

nu au susținut această probă numai la  solicitarea 
scrisă a operatorilor economici și a unităților de 

învățământ, adresată comisiei de admitere 
județene) 

7 – 8  
septembrie  

2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 

65. Depunerea de către absolvenți a dosarelor de 
înscriere la unitățile școlare la care au fost 

repartizați 

7- 8 
septembrie 

2017 

 

66. Actualizare și afișarea la sediul unităţilor de 
învăţământ profesional a listei candidaților 

înmatriculați în învățământul profesional de stat. 
Transmiterea de către Comisia de admitere din 
unitatea de învățământ, în format electronic și în 

scris, către Comisia de admitere județeană a 
listelor finale cu candidații înmatriculați 

7 – 8 
septembrie 

2017 

Directorii unităţilor de 
învăţământ care școlarizează 

elevi în învățământul 
profesional de stat în anul 

școlar 2017 - 2018 

67. Transmiterea către Centrul Național de Admitere a 
rezultatelor repartizării 

11 
septembrie 

2017 

Comisia de admitere judeţeană 

 


