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MINISTERUL  EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN  VASLUI 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR  2017-2018 

CLASA A IX-A - ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - ZI 
 
Nr. 

crt. 

 

 

Unitatea de învăţământ/filiera/profilul/ 

specializarea/domeniul de pregătire 

Plan an şcolar 

2017-2018 
 

Cod 

specializare 

Media 

ultimului admis 

în anul  

anterior 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

1. Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, mun. Vaslui 6 168   

     Filiera teoretică 6 168   
 • Profil real 3  84   
 Matematică informatică 1

1 
28
28 

187 9,43 
 Ştiinţe ale naturii 2 56

56 
188 8,46 

 • Profil umanist 3 84   
 Filologie  1 28 186 7,30 

 Ştiinţe sociale 1 28 189 8,10 
 Ştiinţe sociale- bilingv engleză      1 28 190 7,57 
2. Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, mun. Vaslui 8 224   

 Filiera teoretică 8 224   
 • Profil real 4 112   
 Matematică informatică 2 56 177 8,65 

 Ştiinţe ale naturii  2 56 178 8,20 

 • Profil uman 4 112   

 Filologie  2 56 176 7,56 

 Ştiinţe sociale 2 56 179 8,20 

3. Colegiul Economic “Anghel Rugină”, mun. Vaslui 7 196   

     Filiera teoretică 3 84   
 • Profil real 2 56   

 Matematică - Informatică 1
2 

28 108 7,59 
 Ştiinţe ale naturii 1  28 110 7,37 
 •    Profil umanist 1 28   

 Ştiinţe sociale 1 28 111 7,54 
     Filiera tehnologică 4 112   
 • Profil servicii 4 112   

 Domeniul turism şi alimentaţie 1      28 109 7,12 

 Tehnician în hotelărie 1  28   

 Domeniul economic 2  56 107 6,68 

 Tehnician în activităţi  economice 2  56   
 Domeniul comerţ 1 28 106 6,29 

 Tehnician în activităţi de comerţ 1 28   

4. Liceul “Ştefan Procopiu”, mun. Vaslui 14 392   

     Filiera teoretică 7 196   
 • Profil real 3  84   

 Matematică – Informatică  2 56 136 5,51 

 Ştiinţe ale naturii 1 28 139 5,22 

 • Profil umanist 4 112   

 Filologie 2 56 134 5,51 

 Ştiinţe Sociale 2 56 140 6,26 
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     Filiera tehnologică 7 196   
 • Profil tehnic 4 112   

 Domeniul mecanică 2 56 137 2,85 
 Tehnician mecatronist 1 28   

 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 28   
 Domeniul electric 1 28 133 3,76 
 Tehnician electrician electronist auto 1 28   
 Domeniul industrie textilă şi pielărie 1 28 135 4,35 
 Tehnician designer vestimentar 1 28   
 • Profil servicii 3 84   

 Domeniul turism şi alimentaţie 2 56 138 5,35 

 Tehnician în turism 2 56   
 Domeniul economic 1 28 132 4,43 

 Tehnician în activităţi  economice 1 28   

5. Liceul Tehnologic „Ion Mincu”, mun. Vaslui 6 168   

 Filiera teoretică 1 28   
 • Profil umanist 1 28   

 Ştiinţe sociale 1 28 155 4,80 

     Filiera tehnologică 5 140   
 • Profil tehnic 1  28   

 Domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice 1 28 151 4,00 
 Tehnician în construcţii şi lucrări publice 1 28   
 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 1 28   

 Domeniul industrie alimentară 1 28 153 2,54 
 Tehnician analize produse alimentare 1 28   
 • Profil servicii 3  84   

 Domeniul turism şi alimentaţie 2 56 154 3,89 
 Tehnician în turism 1 28   
 Tehnician în gastronomie 1 28   
 Domeniul estetica şi igiena corpului omenesc 1 28

56 
152 2,90 

 Coafor stilist 1 28
56 

  

6. Liceul cu Program Sportiv, mun. Vaslui 4  112   

     Filiera vocaţională 4  112   
 • Profil sportiv 4  112   

 Atletism 1 28   

 Fotbal 1 28   

 Handbal 1 28   

 Mozaic 1 28   
7. Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu”, mun. Bârlad 7 196   

     Filiera teoretică 7 196   

 • Profil umanist 3 84   

 Ştiinţe Sociale 2 56 119 7,24 

 Filologie 1 28 116 6,48 

 • Profil real 4 112   

 Matematică - Informatică 2 56 117 7,76 

 Ştiinţe ale naturii 2 56 118 8,79 

8. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bârlad 11 308   

     Filiera teoretică 9 252   
 • Profil uman 4 112   

 Filologie 2 56 181 6,75 

 Ştiinţe sociale 2 56 185 7,46 
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 • Profil real 5 140   

 Matematică - Informatică 1 28 182 5,40 

 Ştiinţe ale naturii 4 112 184 6,27 

     Filiera tehnologică 2 56   

 • Profil servicii 2 56   

 Domeniul economic 1 28 180 7,66 

 Tehnician în activităţi economice 1 28   

 Domeniul turism şi alimentaţie 1 28 183 6,84 

 Tehnician în turism 1 28   

9. Colegiul Tehnic “Alexandru  Ioan Cuza”, mun. Bârlad 8 224   

     Filiera tehnologică 8 224   

 • Profil tehnic 8 224   

 Domeniul mecanică 2 56 125 3,40 

 Tehnician proiectant CAD 1 28   

 Tehnician prelucrări pe maşini cu comanda numerică 1 28   

 Domeniul industrie textilă şi pielărie 1 28 123 3,76 

 Tehnician în industria textilă 1 28   
 Domeniul electronică automatizări 2 56 122 3,98 

 Tehnician electronist 1 28   
 Tehnician operator tehnică de calcul 1 28   

 • Profil servicii 3 84   

 Domeniul turism şi alimentaţie 1 28 126 6,24 
 Tehnician în turism 1 28   

 Domeniul economic 1 28 121 5,40 

 Tehnician în activităţi economice 1 28   

 Domeniul Comerţ 1 28 120 5,73 

 Tehnician în activităţi de comerţ 1 28   
10. Liceul Tehnologic „Petru Rareş”, mun. Bârlad     5 140   

     Filiera tehnologică     5 140   

 • Profil tehnic 1 28   

 Domeniul industrie alimentară 1 28 168 3,77 
 Tehnician în industrie alimentară 1 28   
 • Profil servicii 4 112   

 Domeniul turism şi alimentaţie 2 56 169 4,95 
 Tehnician în gastronomie 2 56   

 Domeniul Comerţ 1 28 166 3,44 
 Tehnician în activităţi de comerţ 1 28   
 Domeniul estetica şi igiena corpului omenesc 1 28 167 4,24 
 Coafor stilist 1 28   
11 Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, mun. Bârlad 6 168   

     Filiera vocaţională 5 140   

 • Profil pedagogic 2 56   

 Educator-învăţător 2 56   

 • Profil arte vizuale 1 28   

 Tehnician pentru tehnici artistice 1 28   

 • Profil sportiv 1 28   

 Instructor sportiv 1 28   

 • Profil muzică 1 28   

 Instructor muzical 1 28   

     Filiera teoretică 1 28   

 • Profil uman 1 28   
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 Filologie 1 28 143 6,59 

12 Colegiul Naţional „Cuza Vodă”, mun. Huşi 8

8

6 

224   

     Filiera teoretică 8

8

6 

224   

 • Profil uman 4 112   

 Filologie 2 56 112 4,42 
 Ştiinţe sociale 2 56 115 7,41 
 • Profil real 4 112   

 Matematică - Informatică 1 28 113 8,90 

 Ştiinţe ale naturii 3 84 114 7,86 

13 Seminarul Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur”, mun.Huşi 2 56   

     Filiera vocaţională 1 28   

 • Profil teologic 1 28   

 Preot 1 28   

     Filiera teoretică 1 28   

 • Profil uman 1 28   

 Filologie 1 28 191 6,62 

14 Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir”, mun. Huşi 9 252   

     Filiera tehnologică 9 252   

 • Profil tehnic 2 56
28 

  

 Domeniul mecanică 2 56
28 

104 3,75 

 Tehnician proiectant CAD 1 28   

 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 28   
 • Profil servicii 1 28   

 Domeniul economic 1 28

28 
102 6,31 

 Tehnician în activităţi economice 1 28   
 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 6 168   

 Domeniul agricultură 3 84 101 4,34 

 Tehnician horticultor 2 56   
 Tehnician în agricultură 1 28   
 Domeniul industrie alimentară 2 56 103 6,03 

 Tehnician analize produse alimentare 1   28   
 Tehnician în industria alimentară 1   28   

 Domeniul protecţia mediului 1 28 105 5,27 

 Tehnician ecolog  şi protecţia calităţii mediului 1 28   

15 Liceul Tehnologic „Ioan Corivan”, mun. Huşi 2 56   

     Filiera tehnologică 2 56   
 • Profil tehnic 1 28   

 Domeniul industrie textilă şi pielărie 1 28

84 
150  

 Tehnician în industria textilă 1 28   
 • Profil servicii 1 28

56 
  

 Domeniul Comerţ 1 28

56 
149  

 Tehnician în activităţi de comerţ 1 28
56 

  

16 Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oraş Negreşti 10 280   

     Filiera teoretică 5 140   
 • Profil umanist 3 84   

 Filologie 1 28
56 

158 3,90 

 Ştiinţe sociale 2 56 165 6,97 

 • Profil real 2 56   

 Ştiinţe ale naturii 1 28 163 4,11 

 Matematică - Informatică 1 28 159 6,37 

     Filiera tehnologică 5 140   
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 • Profil tehnic 3 84   

 Domeniul producţie media 1 28

84 
161 3,76 

 Tehnician operator procesare text / imagine 1 28
56
28 

  
 Domeniul mecanică 1 28

84 
160 3,16 

 Tehnician transporturi 1 28
56
28 

  

 Domeniul electric 1 28 157  

 Tehnician electrotehnist  1 28   

 • Profil servicii 1 28

56 
  

 Domeniul economic 1 28

56 
156 4,13 

 Tehnician în activităţi  economice 1 28
56 

  

 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 1 28   

 Domeniul protecţia mediului 1 28 162 2,62 
 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 28   

17 Liceul  „Ştefan cel Mare”, com. Codăeşti 2 56   

     Filiera teoretică 2 56   

 • Profil umanist 2 56   

 Filologie 
 
 
 

2 56 131 4,85 

18 Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”, com. Zorleni 3 84   

     Filiera tehnologică 3 84   

 • Profil servicii 1 28

56 
  

 Domeniul economic 1 28 127 4,39 

 Tehnician în activităţi  economice 1 28   

 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 1 28   

 Domeniul industria alimentară 1 28 128 3,89 

 Tehnician analize produse alimentare 1 28   

 • Profil tehnic 1 28

8 

  

 Domeniul mecanică 1 28

8 

129 4,27 

 Tehnician transporturi 1 28   
19 Liceul Tehnologic „Ghenuţă Coman”, oraş Murgeni 1 28   

     Filiera tehnologică 1 28   

 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 1 28   

 Domeniul agricultură 1 28 148 3,54 

 Tehnician veterinar 1 28   

20 Liceul Tehnologic, com. Puiesti 4 112   

     Filiera tehnologică 4 112   

 • Profil tehnic 3      84   

 Domeniul electric 1 28 171 2,34 

 Tehnician în instalaţii electrice 1 28   

 Domeniul mecanică 1 28 173 3,09 

 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 28   

 Domeniul industrie textilă şi pielărie 1 28 172 3,13 

 Tehnician în industria textilă 1 28   

 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 1 28   

 Domeniul protecţia mediului 1 28 174 4,70 

 Tehnician ecolog şi protecţia calitaţii mediului 1 28   

21 Liceul Tehnologic, sat Vladia, com. Dragomireşti 1 28   

     Filiera tehnologică 1 28   

 • Profil resurse naturale şi protecţia mediului 1 28   

 Domeniul agricultură 1 28 175 5,25 

 Tehnician în agricultură 1 28   
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22 Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir”, com. Fălciu 1 28   

     Filiera tehnologică 1 28   

 • Profil tehnic 1 28   

 Domeniul industrie textilă şi pielărie 1 28 147 4,05 

 Tehnician în industria textilă 1 28   

 

NOTĂ: 
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2017, indiferent de vârstă, precum şi cei din 

seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-

2018, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018, se pot înscrie în învăţământul  liceal  doar  la  

cursurile  serale  sau  cu  frecvenţă  redusă,  în  perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

Înscrierea în clasa a IX – a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia 

celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care 

solicită înscrierea în  învăţământul  special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru 

romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în 

baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în 

limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul 

de stat. 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală 
la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și 
media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul 
mediei de admitere.  

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 
 MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN 
 unde: MA = media de admitere; 
            ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;  
            EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei 

a VIII-a 

Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, 

profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. 

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor  se  efectuează  pe domenii, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. 

Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară 

în perioada 22–23 mai 2017. Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de 

înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit  cursurile  gimnaziale. În perioada  

24-27  mai  2017,  se desfăşoară probele de aptitudini la sediile liceelor ce au astfel de clase 

aprobate prin planul de şcolarizare. 

Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelorde limbă 

modernă înscrierea se desfăşoară în perioada 22-23 mai 2017. Probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară în data de 27 mai 2017, ora 10,00, la Liceul 

Teoretic «M.  Kogălniceanu» Vaslui.  

Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 

indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la 
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care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul 

admiterii şi participă la repartizarea computerizată. 

Elevii  şi  părinţii   vor  fi  avertizaţi   să  completeze  cu  responsabilitate opţiunile şi 

numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, 

având în vedere că o  opţiune  greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Candidaţii  din etnia romilor beneficiază de locuri speciale ce se alocă peste numărul  de  

locuri  acordat  prin  planul  de  şcolarizare,  în  limita  a  1-2  locuri suplimentare la clasă. 

Comisia de admitere judeţeană stabileşte şi anunţă, prin afişare la  sediul  Inspectoratului  Şcolar  

Judeţean  Vaslui,  până  la  data  de  12  mai  2017, unităţile de învăţământ, specializările şi 

numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi. Ei vor depune cereri de înscriere pentru 

aceste locuri, la comisia de admitere judeţeană, până la 16 iunie 2017, ora 16. Orice cerere 

depusă după această dată nu mai este luată în considerare. Candidaţii din etnia romilor care  

concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la 

înscriere şi o recomandare  scrisă  din  partea  preşedintelui  unei  organizaţii  civice,  culturale  

sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu 

faptul că fac parte din organizaţia respectivă. 

 În  data  de  7 iulie  2017,  ora  9,  comisia  de  admitere  judeţeană  asigură repartizarea  

candidaţilor  care au depus cereri pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere şi în baza opţiunilor  exprimate de candidaţi.  Repartizarea se face în 

şedinţă publică l a  C J R A E  V a s l u i . 

 Candidaţii care participă la admitere din alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere, 

care este Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, str. Donici, nr. 2, Vaslui. 

 Informaţii suplimentare despre admiterea 2017 se pot obţine consultând site-urile 

http://admitere.edu.ro şi  http://isj.vs.edu.ro. 
 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR  2017-2018 

CLASA A IX-A - ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – FRECVENŢĂ REDUSĂ 
 

Nr. 

crt. 

 

 

Unitatea de învăţământ/filiera/profilul/ 

specializarea/domeniul de pregătire 

Plan an şcolar 

2017-2018 
 

Cod 

specializare 

Obs. 

Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

1. Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan  Cuza”, mun Bârlad 1 28   

     Filiera teoretică 1 28   
 • Profil real 1 28   

 Matematică - Informatică 1 28   

2 Liceul   Tehnologic “Petru Rares”, mun. Bârlad 1 28   

     Filiera teoretică 1 28   

 • Profil uman 1 28   

 Ştiinţe sociale 1 28   

3. Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oraş Negreşti 2 56   

     Filiera teoretică 2 56   

 • Profil uman 2 56   

 Ştiinţe sociale 2 56   

4 Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu”, com. Zorleni 2 56   

     Filiera teoretică 2 56   

 • Profil real 2 56   

 Ştiinţe ale naturii 2 56   

http://admitere.edu.ro/
http://isj.vs.edu.ro/
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR  
2017–2018 

CLASA A IX-A – ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI 
 
 

 
Nr. 

crt. 

 

 

Unitatea de învăţământ/domeniul 

 /calificarea profesională 

Plan an şcolar 

2017-2018 
 

Cod 

specializare 

Obs. 

Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

1.   Liceul “Ştefan Procopiu” , mun.Vaslui 6 168   

  Mecanică       

  Mecanic auto 2 56 527  

  Tinichigiu vopsitor auto 1 28 506  

  Electric       

  Electrician constructor 1 28 563  

  Industria textilă şi pielarie       

 Confecţioner produse textile 1 28 620  

 Turism şi alimentaţie     

  Lucrător hotelier 1 28 598  

2 Liceul Tehnologic “Ion Mincu" , mun. Vaslui 7 196   

  Mecanică       

  Mecanic-auto 1 28 527  

  Construcţii, instalaţii şi lucrări publice       

 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 0,5 14 580  

  Zidar, pietrar, tencuitor 0,5 14 575  
 Turism şi alimentaţie     

 Bucătar 1 28 601  

 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1 28 599  

 Cofetar-patiser 1 28 600  

  Estetica şi igiena corpului omenesc       

  Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630  

  Industrie alimentară       

 Preparator produse din carne şi peşte 0.5 14 604  

  Brutar-patiser-preparator produse făinoase 0.5 14 603  

3 Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza", mun. Barlad 3 84   

  Mecanică        

  Mecanic-auto 2 56 527  

  Construcţii, instalaţii şi lucrări publice       

  Zidar, pietrar, tencuitor 1 28 575  

4 Liceul Tehnologic "Petru Rareş", mun.  Barlad 5 140   

  Mecanică        

  Mecanic auto 1 28 527  

  Industria textilă şi pielărie       

  Croitor îmbrăcăminte după comandă 1 28 621  

  Turism şi alimentaţie       

  Bucătar 1 28 601  

  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1 28 599  

  Cofetar-patiser 1 28 600  

5 Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir”, mun. Huşi 4 112   
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  Mecanică        

  Mecanic agricol 1 28 536  

  Agricultură        

  Apicultor-sericicultor 1 28 594  

  Horticultor 1 28 591  

  Industrie alimentară       

  Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase 1 28 609  

6 Liceul Tehnologic “Ioan Corivan”, mun. Huşi 3 84   

  Mecanică        

  Mecanic auto 1 28 527  

  Industria textilă şi pielărie       

 Confecţioner articole din piele şi înlocuitori 1 28 623  

  Turism şi alimentaţie     

  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1 28 599  

7 Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga", oraş Negreşti 2 56   

  Mecanică        

 Mecanic agricol 1 28 536  

  Mecanic auto 1 28 527  

8 Liceul Tehnologic "Ghenuţă Coman", oraş Murgeni 1 28   

  Agricultură         

  Lucrător în agricultura ecologică 1 28 589  

9 Liceul Tehnologic, sat Vladia, com. Dragomireşti 1 28   

  Agricultură       

  Horticultor 1 28 591  

10 Liceul Tehnologic "Dimitrie Cantemir", com. Fălciu 1 28   

  Industria textilă şi pielărie       

  Confecţioner produse textile 1 28 620  

11 Liceul Tehnologic, com. Puieşti 2 56   
 Mecanică        
 Mecanic agricol 1 28 536  

12 Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu", com.  Zorleni 3 84   

  Mecanică       

 Mecanic agricol 1 28 536  

  Mecanic auto 1 28 527  

  Comerţ     
  Comerciant vânzător 1 28 597  

13 Liceul  „Ştefan cel Mare”, com. Codăeşti     

 Mecanică        

 Mecanic agricol 1 28 536  

14 Liceul Tehnologic „Petru Rareş”, com. Vetrişoaia     
 Mecanică        
 Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 1 28 523  
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Precizări privind admiterea 
în învățământul profesional cu durata de 3 ani,  pentru anul școlar 2017-2018 

 

1. Documente care reglementează înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani: 

Înscrierea și admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani sunt reglementate prin metodologia de 
admitere, conform  OMENCS nr. 5068 din 31 august 2016 și calendarul admiterii în învățământul profesional cu 
durata de 3 ani, aprobat prin OMENCS nr. 5069 din 31 august 2016. 

2. Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani?  

Înscrierea elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioadele prevăzute pentru fiecare 
etapă din calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Conform calendarului admiterii, aprobat prin OMENCS nr. 5069 din 31 august 2016, în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani, admiterea se realizează în 2 etape. Etapele I și a II-a  de admitere în învăţământul profesional se 
organizează la nivelul unităților de învățământ. În fiecare etapă de admitere în învăţământul profesional se 
organizează: 
    - înscrierea candidaţilor; 
    - preselecţia candidaţilor, după caz; 
    - proba suplimentară de admitere, după caz; 
    - admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 
 
Dupa incheierea Etapelor I și a II-a de admitere în învăţământul profesional are loc repartizarea candidaților pe 
locurile libere în învățământul profesional care se realizează de către Comisia de admitere județeană/a municipiului 
București, în conformitate cu precizările din calendarul admiterii învăţământul profesional, aprobat prin OMENCS nr 
5069 din 31 august 2016. 

3. Cine eliberează fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani? 

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a VIII-a şi a 
absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare în etapele I și a II-a  de admitere se realizează pe baza fişei de 
înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial. Pentru 
fiecare din etapele I și a II-a de admitere, unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul 
profesional.   

NOTĂ: Nu se eliberează fișe de înscriere celor cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenție. 

4. Unde se face înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani? 

Înscrierea candidaţilor în etapele I și a II-a de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la 
unitățile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, 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 cu durata de 3 ani, 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 candidaților minori) de la unitatea de învăţământ gimnazial și se depune la unitatea de 
învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, unde se va completa conform precizărilor de 
mai jos (punctul 6), în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, pentru etapa 
respectivă a admiterii. 
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Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat la etapele de admitere, au fost respinși  sau nu și-au depus dosarul de 

înscriere la școlile la care au fost admiși, sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare, se vor 

adresa Comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru a fi repartizați pe locurile libere în perioada 

prevăzută de metodologie. 

5. Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ gimnazial 

La unitatea de învăţământ gimnazial se completează doar informațiile referitoare la datele personale ale 
candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele candidatului și inițiala tatălui) și cele referitoare la școală de 
proveniență (cod județ + cod școală de proveniență, denumirea școlii de proveniență), după cum urmează: 

 Codul numeric personal (câmp obligatoriu)  
 Data naşterii (câmp obligatoriu)  
 Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului 
 Iniț. tată (câmp obligatoriu) = iniţala tatălui  
 Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului 
 Cod judeţ - cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuţe. 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 Bucuresti 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. 
 Școala de proveniență (câmp obligatoriu) = denumirea şcolii de provenienţă.  

6. Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învăţământ care organizează 
învăţământ profesional cu durata de 3 ani: 

La unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se completează informațiile 
referitoare la: unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea 
preferințelor), rezultatele la probele de preselecție (dacă e cazul),  rezultatele la proba suplimentară de admitere 
(dacă e cazul),  rezultatele la proba la limba maternă (dacă e cazul),  media de admitere și rezultatul admiterii, 
precum și eventuale mențiuni, după cum urmează: 

- Unitatea = unitatea învățământ la care se înscrie candidatul 
- Opțiuni pentru calificările profesionale din unitate - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat din oferta 
școlii respective, în ordinea preferințelor. În fișa de înscriere candidaţii completează, cu asistența unității de 
învățământ la care se face înscrierea, codurile calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective, 
începând cu calificarea pe care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele, în ordinea preferinţelor. 
Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea 
celorlalte opţiuni. Codurile opţiunilor sunt formate din 3 cifre și sunt unice pentru fiecare calificare la nivel 
național pentru toate școlile, conform codificării din Anexa 2 și se regăsesc, pentru fiecare școală, în  broşura 
admiterii editată de inspectoratul şcolar, secțiunea pentru admiterea în învățământul profesional.  

N.B. Codificarea în broșura admiterii (aflată în secțiunea pentru admiterea în învățământul profesional), a calificărilor 
pentru opțiunile disponibile pentru înscriere, la fiecare unitate școlară care are ofertă pentru admiterea în 
învăţământ profesional cu durata de 3 ani, se realizează de către Inspectoratul Școlar al Județului/Municipiului 
București, prin alocarea codurilor corespunzătoare fiecărei calificări din Anexa 2.  

- Proba de preselecție - datele referitoare la proba de preselecție se vor completa de unitatea de învățământ  
doar în situațiile în care se aplică o procedură de preselecție la solicitarea expresă a partenerului de practică, în 
condițiile prevăzute la art. 8 din Anexa la OMENCS nr. 5068/2016. 
Preselecţia candidaţilor se organizează doar în anumite cazuri, în care, la unitatea școlară respectivă, aceasta 
este solicitată în mod expres de către agenții 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.  
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- Proba suplimentară de admitere - datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă  doar la 
situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere, ca urmare a unui număr de 
candidați mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă de învățământ, în conformitate cu 
art. 9 alin. (5) din Anexa la OMENCS nr. 5068/2016.  
- Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani (Anexa la OMENCS nr. 5068/2016), Art 12 (1) lit. a) în 
cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, 
respectiv Art 12 (1) lit. b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite 
de unitatea de învăţământ. 
- Mențiune - se completează dacă un elev admis la învățământul profesional cu durata de 3 ani a renunțat 
la locul ocupat și se semnează de candidat, părinte și conducerea școlii. 
 
7. Înscrierea candidaților admiși în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în 
calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 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. (2) în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat 
cu durata de 3 ani (Anexa la OMENCS nr. 5068/2016). 

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, 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 cu durata de 3 ani. 

8. Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecție, în învăţământul profesional cu durata de 3 ani: 

Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot participa, în continuare, la procesul de admitere, în aceeași unitate 
de învățământ, în cazul în care au completat opțiuni și pentru calificări pentru care nu s-a organizat proba de 
preselecție sau se pot înscrie, în aceeași etapă a admiterii, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, sau pot să opteze pentru 
înscrierea în învăţământul liceal, în condițiile mai jos menționate.  

Candidații respinși la preselecție se pot înscrie, din nou, la o școală care are ofertă pentru învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani și care nu a organizat sesiune de preselecţie, pe baza aceleiași fișe de înscriere în învăţământul 
profesional, pe care o ridică de la unitatea școlară la care au fost respinși și cu care se prezintă la cea de-a doua 
unitate școlară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

9. Înscrierea la liceu a candidaţilor care au participat la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 
3 ani:   

 Candidații respinși la preselecție, dacă doresc să se înscrie la liceu, ridică (în perioada menţionată în 
calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani) fișa de înscriere în învăţământul profesional de la 
școala la care au fost respinși, pe care apoi o depun la unitatea de învățământ gimnazial de la care provin, unde vor 
solicita și completa fișa de înscriere în învățământul liceal, în perioada menţionată în calendarul admiterii la liceu. 

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, precum şi candidaţii admişi 
dar care doresc să renunţe la locul ocupat la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie la admiterea 
în învăţământul liceal, în condițiile mai jos menționate. 
După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în perioada menţionată în 
calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidaţii declaraţi admişi în învăţământul 
profesional, 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 cu durata de 3 ani. 
În acest caz, în fișa respectivă de înscriere în învăţământul profesional se va completa la rubrica “mențiuni” opţiunea 
de participare la admiterea în învăţământul liceal şi de renunţare la locul ocupat în învăţământul profesional cu 
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durata de 3 ani, mențiune sub care semnează candidatul, părintele/reprezentantul legal al elevului minor și 
conducerea unității de învățământ la care a fost admis în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.  
Pentru a primi de la unitățile de învățământ gimnazial fișa de înscriere în învățământul liceal, în perioada menţionată 
în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, candidații respinși, sau care s-au retras în urma 
admiterii în învățământul profesional, depun la unitățile gimnaziale de la care provin fişa de înscriere la învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani, din care rezultă că au fost respinși sau au renunţat la locul ocupat în învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani. 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR  2017-2018 

CLASA A IX-A - ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL 
 
 

Nr. 

crt. 

 

 

Unitatea de învăţământ / filiera / profilul / 

specializarea / domeniul de pregătire 

Plan an şcolar 

2017-2018 
 

Cod 

specializare 

Obs. 

Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

1. Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza", mun. 

Barlad 

1 20   

 Industria textilă şi pielarie  1 20    

 Confecţioner produse textile 1 20 620  

 

Precizări privind organizarea și admiterea 

în învățământul dual,  pentru anul școlar 2017-2018 
 

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cuurmătoarele 

caracteristici specifice: 

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de 

practică; 

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor 

contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor 

economici; 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice 

şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

Pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3,conform Cadrului naţional al 

calificărilor, elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. 

 Elevii pot fi înscrişi în învăţământul dual numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 

Opţiunea elevilor pentru învăţământ dual se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în 

învăţământul dual. 

Documente care reglementează înscrierea și admiterea în învățământul dual: 

Admiterea elevilor în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3,conform Cadrului naţional al 

calificărilor, numit în continuare învăţământ dual, se face pe baza criteriilor stabilite de metodologia-cadru şi cu 

respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual și calendarul admiterii în 

învățământul dual, aprobate prin OMEN nr. 3556 din 29 martie 2017. 

Când se realizează înscrierea elevilor în învăţământul dual?  

Admiterea în învăţământul dual se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în învăţământul dual. 

Dupa incheierea Etapelor I și a II-a de admitere în învăţământul profesional are loc repartizarea candidaților pe 

locurile libere în învățământul dual care se realizează de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București.  

Cine eliberează fişa de înscriere și unde se realizează înscrierea  în învăţământul profesional dual? 

Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de învăţământ care are ofertă 

educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, 

cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat. 

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din clasa a VIIIa şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din 

seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea de 
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învăţământ gimnazial, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual eliberată de către unitatea de 

învăţământ care organizează învăţământ dual. 

Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional fiecărui 

elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual, pentru fiecare 

etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual. 

Probe de admitere organizate pot viza cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul gimnazial şi/sau 

motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de admitere stabilite prin procedurile de admitere 

adoptate de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. Toate unităţile de învăţământ care 

au ofertă educaţională pentru învăţământul dual au obligaţia de a elabora şi anunţa public Procedura de admitere în 

învăţământul dual. 

 Admiterea în învăţământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel: 

a) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. 

În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media de admitere, 

calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care 

are o pondere de80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%; 

b) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situaţia 

în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, 

admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% media notelor obţinute 

la probele de admitere stabilite la nivelulunităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici.  

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR  2017-2018 

CLASA A IX-A - ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL  – ZI 
 

 
Nr. 

crt. 

 

 

Unitatea de învăţământ/filiera/profilul / 

specializarea/domeniul de pregătire 

Plan an şcolar 

2017-2018 

 

Cod 

specializare 

Obs. 

Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 

1. Şcoala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” mun. 

Huşi 
5 60   

 Industrie textilă şi pielărie 3 36   
  Croitor îmbrăcăminte după comandă 1 12   
 Confecţioner produse textile 2 24   
 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 2 24   
 Dulgher-tâmplar-parchetar 1 12   
 Zugrav, vopsitor, ipsosar, tapetar 1 12   

 
 
 

Notă: 

  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special se organizează de 
către  comisia judeţeană  de admitere, în perioada 6-8 iulie 2017.  Repartizarea pe 
locurile din unităţile de învăţământ special, se va face în funcţie de tipul şi gradul de 
deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire  şi  în  funcţie  
de  opţiuni.  Repartizarea  candidaţilor  pentru  învăţământul special  se va face în data de 
7 iulie 2017, ora 12, la sediul Ş c o l i i  P r o f e s i o n a l e  S p e c i a l e  „Sf. Ecaterina” Huşi. 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Profesor Gabriela Plăcintă 


