
EXTRAS  Anexa nr. 3 la Ordinul MECS nr. 5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

 

 

CALENDARUL ADMITERII  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT  

CU DURATA DE 3 ANI pentru anul şcolar 2016-2017  

 

 
Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
 
Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 
 
13-17 iunie 2016 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi 
a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele şi codul unităţii de învăţământ 
gimnazial şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. NOTĂ: Se va elibera 
o singură fişă de înscriere.  

 
 

13-17 iunie şi 21-24 iunie 2016 
 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. NOTĂ: Nu pot fi înscrişi 
candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

 
Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este 
mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 
 
5 iulie 2016 
      Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 
 
6 iulie 2016 
   Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul unităţilor de 
învăţământ care au organizat proba Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară 
de admitere 
 
7 iulie 2016 
    Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 
contestaţiilor la şcolile care au organizat proba 

 
 
 
 



Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor 
 
8 iulie 2016 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional  
 
11 iulie 2016 
  Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi 
şi   cu cei respinşi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional  

 
11 - 15 iulie 2016 
   Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi 

 
18 iulie 2016 
  Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor 
înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după 
depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere 

 
Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani  
 
Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 
 
16 - 17 august 2016 
 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 

învăţământ profesional cu durata de 3 ani pentru candidaţii care nu au participat la 
etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu 
sau învăţământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în 

învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a 
 

16-17 august 2016 (în 17 august până la ora 15,00) 
Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fişelor de înscriere 

în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
 
17 august 2016, după ora 16,00 
Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 
ani  

 
 Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidaţi este 
mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 
25 august 2016 
Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 



26 august 2016 
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul unităţilor de 
învăţământ care au organizat proba Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară 
de admitere. 

 
27 august 2016 
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 
contestaţiilor, la şcolile care au organizat proba  
 
Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor 
 
27 august 2016 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional  

 
29-30 august 2016 (în 30 august până la ora 15,00) 
Candidaţii declaraţi admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi 
dosarele de înscriere. 
 
30 august 2016, după ora 16,00 
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor 
înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după 
depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere 

 
Etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
 
1 – 2 septembrie 2016 
Repartizarea de către Comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti a 
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 
metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare 

 
5 - 6 septembrie 2016 
Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au 
fost repartizaţi 
 
7 septembrie 2016 
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor 
înmatriculaţi în învăţământul profesional după repartizarea din etapa a III-a şi 
depunerea dosarelor de înscriere 


