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ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ELEVILOR LA
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL PENTRU ANUL 2019-2020
Pot opta pentru invatamantul profesional elevii absolventi ai clasei a VIII-a
din serie curenta si din seriile anterioare.(sa nu aiba 18 ani impliniti pana la
data inceperii anului scolar - 09.09.2019)
Elevii pot fi inscrisi in invatamantul profesional numai daca au promovat
clasa a VIII-a.
Etapa I
24-26 iunie 2019- Inscrierea candidatilor pe baza fisei tip de inscriere in
invatamantul profesional de stat. (fisa de inscriere se elibereaza de catre
secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial)
NOTA:
- Nu pot fi inscrisi candidatii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de
corigenta sau repetentie.
- În cazul in care numarul candidatilor care se vor inscrie la
calificarea/calificarile pentru care au optat va fi mai mare decat numarul de
locuri se va organiza o proba suplimentara de admitere.
26 iunie 2019 - Actualizarea si afisarea, listei candidatilor inscrisi la
invatamantul profesional de stat.
- Transmiterea catre comisia de admitere a municipiului Bucuresti a situatiei
cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare
calificare profesionala.
1 iulie 2019- - Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte
necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind
organizarea probei suplimentare de admitere în cazul în care numarul de
candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite;
- Transmiterea catre comisia de admitere a municipiului Bucuresti a situatiei
cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare
calificare profesionala.

2-3 iulie 2019 - Desfasurarea probei suplimentare de admitere.
NOTA: Proba suplimentara de admitere se organizeaza numai la calificarile
pentru care numarul celor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor
disponibile.
03 iulie 2019 - Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere;
- Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere.
4 iulie 2019 - Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere in urma
rezolvarii contestatiilor,
- Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a
mediilor finale de admitere;
- Transmiterea, utilizand aplicatia informatica centralizata, la comisia de
admitere a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi si a
celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat
05 iulie 2019 - Validarea de catre comisia de admitere a municipiului
Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat a listei candidatilor declarati
admisi in invatamantul profesional de stat
- Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii
admisi si a celor respinsi la invatamantul profesional de stat, in ordinea
descrescatoare a mediei de admitere la invatamantul profesional
- Afisarea precizarilor privind depunerea dosarelor de inscriere de catre
candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de catre candidatii
respinsi.
08-12 iulie 2019 - Ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional
de catre candidatii declarati respinsi.
Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional se pot
inscrie in etapa II de admitere la invatamantul profesional.
Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional se pot
inscrie in etapa II de admitere in liceu.
08-12 iulie 2019 - Depunerea dosarelor de inscriere a candidatilor declarati
admisi.
(1) Dupa afisarea rezultatelor la admiterea in invatamantul profesional,
candidatii depun dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original.
(2) Inscrierea candidatilor declarati admisi se efectueaza, pe baza
urmatoarelor acte:
a) fisa de inscriere in invatamantul profesional;

b) certificatul de nastere a elevului, in copie certificata conform cu
originalul;
c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la evaluarea
nationala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examenul
de capacitate;
d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei
generale de absolvire) - original;
e) fisa medicala.
f) copii buletine ambii parinți, (după caz hotarare de divorț, )
(3) Candidatii care nu isi depun dosarele de inscriere se considera retrasi, iar
locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru
urmatoarea etapa de admitere in invatamantul profesional
17 iulie 2019 - Afisarea listei candidatilor inmatriculati si a situatiei cu locurile
ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de
inscriere in etapa I de admitere
- Transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de
stat din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia
de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii
inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de
stat
Etapa a II-a
22-24 iulie 2019 - Inscrierea elevilor pe locurile care au ramas libere in urma
etapei I de admitere, pe baza fisei tip de inscriere in invatamantul profesional
de stat.
- 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 și a
calificărilor la care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul
locurilor oferite.
24 iulie 2019 - Transmiterea catre comisia de admitere a municipiului
Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul
profesional, pe fiecare calificare profesionala.
25, 26, 29 iulie - Desfasurarea probei suplimentare de admitere dacă numarul
celor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor disponibile.
- Comunicarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere.

- Calcularea mediilor finale de admitere de catre comisiile de admitere.
- Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii
admisi si a celor respinsi la invatamantul profesional de stat, in ordinea
descrescatoare a mediei de admitere
- Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor
de inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere
de catre candidatii respinsi
- Transmiterea de catre comisia de admitere in învățământul profesional de
stat din unitatea de învățământ, in format electronic si in scris la comisia de
admitere a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi si a
celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat de catre toate
unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de
preselectie/admitere
- Transmiterea de catre comisia de admitere in învățământul profesional de
stat din unitatea de învățământ, in format electronic si in scris catre comisia
de admitere a municipiului Bucuresti, a situatiei locurilor neocupate la
invatamantul profesional de stat.
30 iulie 2019 - Primirea de catre comisia de admitere județeană/a municipiului
București a cererilor de inscriere la invatamantul profesional a absolvenților
clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarati admisi în etapele
anterioare, pe locurile neocupate in etapele anterioare.
31 iulie -1 august 2019
- Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la
care au fost repartizați.
1 august 2019 - Actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care
au oferta pentru invatamantul profesional de stat, a listelor candidatilor inscrisi
la invatamantul profesional de stat
- Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii
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EXTRAS DIN ORDIN Nr. 5.068 privind aprobarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat
Art. 10. - Admiterea in invatamantul profesional se realizeaza, in fiecare etapa, astfel:
a) in cazul in care numarul de candidati inscrisi nu depaseste numarul locurilor oferite de
unitatea de invatamant, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al
elevului; in portofoliul educational al elevului se are in vedere, pentru admiterea in
invatamantul profesional, media de admitere, calculata ca medie ponderata intre media
generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere
de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de
20%;
b) in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de
unitatea de invatamant, admiterea se face luand in calcul in proportie de 70% media de
admitere prevazuta la lit. a) si in proportie de 30% nota obtinuta la proba suplimentara de
admitere stabilita de unitatea de invatamant.
Art. 11. - (1) In cazul in care 2 candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi
departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
a) media generala obtinuta la evaluarea nationala din clasa a VIII-a;
b) media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.
(2) In cazul in care, la o unitate de invatamant si la o calificare profesionala, pe ultimul
loc exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si acea calificare,
care au mediile de admitere, precum si mediile prevazute la alin. (1) egale, atunci toti
acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.
Art. 12. - (1) Calculul mediei de admitere in invatamantul profesional se face astfel:

a) in cazul in care numarul de candidati nu depaseste numarul locurilor oferite de unitatea
de invatamant:
MAIP = MA = (20 ABS + 80 EN) / 100,
unde:
MAIP = media de admitere in invatamantul profesional;
MA = media de admitere calculata conform art. 10 lit. a);
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei
a VIII-a;
b) in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor
oferite de unitatea de invatamant:
MAIP = (70 x MA + 30 x PSA) / 100,
unde:
MAIP = media de admitere in invatamantul profesional;
MA = media de admitere calculata conform art. 10 lit. a);
PSA = nota la proba suplimentara de admitere stabilita de unitatea de invatamant.
(2) Media de admitere in invatamantul profesional, prevazuta la alin. (1), se
calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(3) Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de
admitere, media generala obtinuta la evaluarea nationala se va inlocui cu media de la
examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, cu media la
testele nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu
subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.
(4) Pentru candidatii care nu au sustinut evaluarea nationala sau, dupa caz,
examenul de capacitate/testele nationale/tezele cu subiect unic, se considera ca media
generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a este 1: EN
= 1.
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