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CALENDARUL ADMITERII 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT  CU DURATA DE 3 ANI  

pentru anul şcolar 2014-2015 
 

 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

5 februarie 2014 

Transmiterea, de către unităţile de învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, spre 

aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, a 

propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de 

învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 

ani, avizată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

6 februarie 2014 

Transmiterea de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului 

Bucureşti către unităţile de învăţământ care școlarizează în 

învățământul profesional cu durata de 3 ani, a aprobării comisiei de 

admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 

profesional cu durata de 3 ani 

7-21 februarie  2014 

Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu 

durata de 3 ani stabilesc, împreună cu operatorii economici/ 

instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie 

a candidaţilor 

Elaborarea, de către unităţile de învățământ care au ofertă pentru 

învățământ profesional de 3 ani, împreună cu operatorii 

economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de preselecţie 

și a Procedurii de admitere.  

Unităţile de învăţământ transmit spre avizare Procedura de 

preselecţie si Procedura de admitere la inspectoratul şcolar 

judeţean/al municipiului Bucureşti.  

24-28 februarie 2014 

Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite 

unităţilor de învățământ care au ofertă pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselecţie si 

Procedura de admitere.  

Afişarea, la sediul unităţilor de învățământ care organizează 

învățământ profesional cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselecţie 

si a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, 

numărul de locuri disponibile pentru învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani şi perioadele de înscriere pentru anul şcolar 2014 – 

2015. 

1 martie 2014 

Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere in 

Învățământul Profesional, a modelului fişei de înscriere în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani.  

1 mai 2014 

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională 

aprobată, concretizată în domenii şi calificări profesionale, pentru 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de 

învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani.  

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 

gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale 
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elevilor de clasa a VIII-a. 

Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional 

cu durata de 3 ani, în broşura admiterii în învățământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2014-2015, într-o secțiune distinctă. 

7 mai 2014 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor 

cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal şi 

în învățământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2014-2015 

16 mai 2014 
Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de 

admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită. 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a 

studiilor în învăţământul profesional 

7-11 aprilie 2014 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să 

şcolarizeze învăţământ profesional în anul şcolar 2014-2015 se 

desfăşoară acţiunea “Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se 

vor organiza următoarele acţiuni: 

1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a 

modului de organizare şi funcţionare a învăţământului 

profesional cu durata de 3 ani în special, informare privind 

condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul 

profesional cu durta de 3 ani şi beneficiile acestei forme de 

pregătire profesională; 

2. consilierea TUTUROR elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ 

gimnazial,  cu privire la oportunitatea continuării studiilor în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

12 - 22 mai 2014 

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea 

procedurilor de preselecție și/ sau de admitere şi a planului de 

şcolarizare la învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

 12 aprilie - 21 mai 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2013-2014, 

şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial, 

organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii, 

cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a 

oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Activităţile de orientare 

şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai 

CJRAE/CMBRAE şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

7 mai – 18 mai 2014 

ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea 

unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani începând cu anul şcolar 2014-2015 şi a 

agenţilor economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o secţiune 

dedicată ofertei la nivel regional. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de 3 ani  

Etapa I 

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii  

22-23 mai 2014 

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la 

cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanților legali pentru minori, 

fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de 

înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pentru 

candidații care solicită aceasta.  
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26-27 mai 2014 

 

Înscrierea candidaților la unităţile de învăţământ care școlarizează 

învățământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere 

în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.   

28 mai 2014 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional cu 

durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a sesiunii de preselecție 

și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz 

B. Preselecția candidaților  

29-30 mai 2014 
Derularea probei de preselecţie, in unitățile de învățământ în care s-a 

decis derularea acesteia 

4 iunie 2014  

Transmiterea, de către comisiile de admitere din unitățile de 

învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 

ani, din unitățile de învățământ care au organizat proba de 

preselecţie,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământul profesional 

cu durata de 3 ani, a rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor 

înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani care au fost 

declaraţi admişi în urma preselecţiei (listele sunt actualizate inclusiv 

cu rezultatele probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă).   

4 iunie 2014 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti,pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani în 

unităţile de învăţământ la care s-a organizat sesiune de preselecţie. 

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de 

învăţământ. 

Acolo unde numărul  celor reușiți la preselecție este mai mare 

decât numărul locurilor disponibile, se va preciza că urmează o 

probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva 

lista candidaților admiși în învăţamântul profesional.  

În listele afişate se va menţiona,  în mod expres,  anularea 

înscrierii în învăţamântul profesional a candidaților care nu 

promovează clasa a VIII-a.  
 

4 – 5 iunie 2014 

Ridicarea de către candidaţii respinşi. a fişelor de înscriere la 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani.   de la unitatea de 

învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie  

6 iunie 2014 

Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție, la altă unitate 

de învăţământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 

3 ani, care nu a organizat probă de preselecție. 

7 iunie 2014 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional cu 

durata de 3 ani, după înscrierea candidaților respinși la unitățile de 

învățământ care au organizat proba de preselecție  

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 pentru care numărul de candidaţi înscrişi este 

mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare 

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 

10 iunie 2014, ora 9,00 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere  
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13 iunie 2014 

Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul  

unităţilor de învăţământ care au organizat proba. 

Depunerea contestaţiilor la proba  suplimentară de admitere acolo 

unde Procedura de admitere  permite acest lucru. 

16 iunie 2014 

Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere, în 

urma contestaţiilor.  În listele afişate se va menţiona  expres anularea 

înscrierii în învăţamântul profesional a candidaților care nu 

promovează clasa a VIII-a 

Transmiterea, de către comisia de admitere din unitatea de 

învățământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 

ani,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional cu 

durata de 3 ani, a rezultatelor la proba suplimentară de admitere  

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

18 iunie 2014 

Transmiterea, de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către 

comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru 

învățământ profesional cu durata de 3 ani, a bazei de date 

cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a 

VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

neîncheiată sau exmatriculaţi. 

20 iunie 2014 

Transmiterea, de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani către 

Comisia Naţională de Admitere în Învățământul Profesional, a bazei 

de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor 

clasei a VIII-a. 

23 iunie 2014 

Realizarea listelor cu candidaţii înscriși la învăţământul profesional 

cu durata de 3 ani, prin actualizarea de către comisia de admitere din 

unitatea de învățământ care organizează  învăţământ profesional cu 

durata de 3 ani, a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul 

profesional, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi 

sau exmatriculaţi şi corectarea eventualelor erori privind mediile 

generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a. 

Transmiterea, de către comisia de admitere din unitatea de 

învățământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 

ani,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, a listelor actualizate cu candidaţii înscrişi la 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

24 iunie 2014 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Afişarea listelor actualizate cu candidaţii înscrişi la învăţământul 

profesional de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ la care s-au 

înscris candidații. 

3 iulie 2014 

Transmiterea, de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului 

Bucureşti pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, către 

unităţile de învăţământ  care au organizat înscrierea în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani,   a bazei de date judeţene cuprinzând 

media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la 

probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.   

Realizarea, la nivelul unităţilor de învăţământ care au înscris elevi în 
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învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a listelor cu candidaţii 

admişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional.     

Transmiterea, de către comisia de admitere din unitatea de 

învățământ care organizează  învăţământ profesional cu durata de 3 

ani,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi la învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani 

 

4 iulie 2014 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 

Bucureşti pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani şi afişarea listei în unitatea de învăţământ care a 

înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.  

Transmiterea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 

Bucureşti pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, la 

unităţile de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor declaraţi 

admişi si a celor respinși la admiterea în învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani. 

Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei 

candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere în învățământul profesional și a celor respinși la admiterea 

în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

 

5 – 6 iulie 2014 
Depunerea dosarele de înscriere, la unităţile şcolare la care candidații 

au fost declaraţi admişi,.  

5 - 6 iulie 2014 

Ridicarea fişelor de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 

3 ani de către candidaţii declaraţi respinşi precum şi de către cei 

declaraţi admişi care renunță la locul ocupat în învățământul 

profesional.  

6 iulie 2014 

Afişarea listei candidaţilor înmatriculați în învăţământul profesional 

cu durata de 3 ani după retragerea celor care optează pentru 

participarea la admiterea în liceu. 

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ,  în format 

electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a 

municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculați 

la învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

7 iulie 2014 
Afișarea la sediul unităților de învățământ care organizează 

învățământ profesional a locurilor rămase libere în etapa I 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de 3 ani  

Etapa a II-a 

A. Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

25 – 26  iulie 2014 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de 

înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, pentru 

candidaţii care solicită să participe la admiterea în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani- etapa a II-a.   
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27 -28  iulie 2014 

 

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza 

fișelor de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani.  

29 iulie 2014 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional cu 

durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a preselecție și/ sau a 

probei suplimentare de admitere, după caz 

B Preselecția candidaților 

30 – 31 iulie 2014 

Derularea probei  de preselecţie în unitățile de învățământ în care s-a 

decis derularea acesteia 

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de 

învățământ carte organizează învăţământ profesional cu durata de 3 

ani,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, a rezultatelor preselecţiei 

1 – 2 august  2014 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor admiși și respinși la preselecţie 

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţiei la sediul unităţii de 

învăţământ  

Ridicarea fişelor de înscriere în învățământul profesional cu durata 

de 3 ani, de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de 

preselecţie, de către candidaţii respinşi. 

3 – 4 august 2014 

Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție, la altă unitate 

de învăţământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 

3 ani fără preselecție.   

Transmiterea, de către comisia de admitere din unitatea de 

învățământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 

ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani. 

5  august 2014 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a listelor candidaţilor 

înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani  

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 pentru care numărul de candidaţi înscrişi este 

mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ 

C. Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare 

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 

7 august 2014 ora 9,00 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere  

D. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

8 august 2014 

Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul  

unităţilor de învăţământ care au organizat proba suplimentară de 

admitere. 
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Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba  suplimentară de 

admitere acolo unde Procedura de admitere  permite acest lucru. 

9  august 2014 

Afișarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere, în 

urma contestațiilor 

Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au înscris elevi în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii 

admişi  
Transmiterea de către comisiile de admitere din unitățile de 

învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 

ani,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, a listelor cu candidaţii admişi în  învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani. 

10 august 2014 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional cu durata de 

3 ani 

Afişarea listei candidaților declarați admiși în ordinea descrescătoare 

a mediei și a celor respinși la admitere la învățământul profesional în 

unitatea de învăţământ care a înscris elevi în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani 

11 -12  august 2014 

Candidaţii declaraţi admişi depun, la unităţile şcolare la care au fost 

declaraţi admişi, dosarele de înscriere  

 

13 august 2014 

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de 

învăţământ în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,  în 

format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a 

municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 

ani, a listelor finale cu candidaţii înmatriculați la învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de 3 ani  

Etapa a III-a 

A.  Înscrierea candidaților în vederea admiterii 

25 august 2014 

Afişarea la sediul unităților de învățământ profesional la care au 

rămas locuri disponibile a graficului înscrierii la învățământul 

profesional cu durata de 3 ani și a graficului probei de preselecție și a 

probei suplimentare de admitere 

1 septembrie 2014 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de 

înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, pentru 

candidaţii care solicită să participe la admiterea în învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani- etapa a III-a.   

1-2 septembrie 2014 
Înscrierea candidaţilor la unitățile de învățământ profesional care 

organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani 

3 septembrie 2014 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional cu 

durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție 

și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz 

Afișarea informațiilor(data, locul de desfășurare, ora, acte necesare 

de identitate a candidaților)  privind organizarea probei suplimentare 

de admitere, la unitățile de învățământ profesional pentru care 

numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor 

oferite de unitatea de învăţământ 
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B.  Preselecția candidaților si/sau  proba suplimentară de admitere, după caz 

4-5 septembrie 2014 
Derularea probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de 

admitere, după caz. 

C. Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor 

6 septembrie  2014 

Afişarea rezultatelor probei de preselecție și/sau a probei 

suplimentare de admitere  la sediul  unităţilor de învăţământ care au 

organizat sesiune de preselecție și/sau probă suplimentară de 

admitere. 

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba  suplimentară de 

admitere acolo unde Procedura de admitere  permite acest lucru. 

7  septembrie 2014 

Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au înscris elevi în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii 

admişi  
Transmiterea de către comisiile de admitere din unitățile de 

învățământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 

ani,  în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti pentru învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, a listelor cu candidaţii admişi în  învăţământul 

profesional cu durata de 3 ani. 

7  septembrie 2014 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului 

Bucureşti pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, a listei 

candidaţilor declaraţi admişi şi afişarea listei în unitatea de 

învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 

ani 

8  septembrie 2014 

Candidaţii declaraţi admişi depun, la unităţile şcolare la care au fost 

declaraţi admişi, dosarele de înscriere  

 

 


