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Liliana Preoteasa
Către
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
În atenția doamnei/domnului inspector școlar general
Ref: Precizări referitoare la continuarea studiilor în anul școlar 2014-2015
Având în vedere întrebările frecvente cu privire la posibilitatea de continuare a studiilor de
către absolvenții din seriile anterioare sau din seria curentă, facem următoarele precizări:
Absolvenții ciclului inferior al liceului din seriile anterioare sau din seria curentă pot
să-și continue studiile în ciclul superior al liceului, la stagiile de pregătire practică sau, la cerere, în
clasa a X-a învățământ profesional cu durata de 2 ani, organizat în baza O.M.E.N. nr. 3168 din 3
1.

februarie 2012.

2.
Absolvenții învățământului profesional cu durata de 2 ani, organizat în baza
O.M.E.N. nr. 3168 din 3 februarie 2012, din seriile anterioare sau din seria curentă pot să-și continue
studiile în ciclul superior al liceului.
3.
Absolvenții anului de completare și absolvenții școlilor profesionale din seriile
anterioare pot să-și continue studiile în ciclul superior al liceului, după susținerea și promovarea
examenelor de diferențe.
4.
Candidații din seriile anterioare care nu au finalizat școala profesională dar au
promovat doi ani de școală profesională, precum și absolvenții școlilor de arte și meserii/școlilor
de ucenici/școlilor complementare, din seriile anterioare, cu sau fără certificate de calificare
profesională, pot să-și continue studiile, în clasa a X-a de liceu sau în clasa a X-a învățământ
profesional organizat în baza O.M.E.N. nr. 3168 din 3 februarie 2012, după susținerea și
promovarea examenelor de diferențe.
5.
Candidații din seriile anterioare care au promovat un an de școală profesională, un
an de școală de arte și meserii sau de școală de ucenici/școală complementară, vor parcurge
următoarele etape pentru continuarea studiilor:
a) susținerea examenelor de diferență rezultate din compararea curriculumului parcurs
la școala profesională, școala de arte și meserii sau școala de ucenici/școala complementară și a
curriculumului în vigoare la clasa a IX-a învățământ liceal;
b) înscrierea în clasa a X-a de liceu, sau clasa a X-a învățământ profesional organizat
în baza O.M.E.N. nr. 3168 din 3 februarie 2012, în situația promovării examenelor.

DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Tania Irimia

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Lăcrămioara Pop

DIRECTOR,
Eugen Stoica

DIRECTOR CNDIPT
Gabriela Liliana Ciobanu

INSPECTOR GENERAL,
Constantin Popescu

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 62 21
Fax: +40 (0)21 313 55 47
www.edu.ro

