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Nr.1625/15.02.2022                                                                                                                                                                               Avizat, 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Viorica PAVEL 

 

 

 

REPERE PRIVIND PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CLASA A IX- A, 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

 PENTRU  ANUL  ŞCOLAR  2022-2023 

 

 

Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2022-2023, se organizează în 

conformitate cu:  

 Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 5068/ 2016; 

 Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3556/ 

2017, cu modificările ulterioare; 

 Prevederile Ordinul ministrului educaţiei nr. 5142/ 30.08.2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023; 

 Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 5142/ 30.08.2021; 

 Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al 

calificărilor, pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5142/ 30.08.2021. 
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Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

1.  Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional de stat, 

respectiv pentru învăţământul dual la I.S.J. Tulcea, spre 

aprobare, a propunerii privind componenţa comisiei de 

admitere din unitatea de învăţământ, avizată de consiliul de 

administraţie al unităţii; 

 

16.02.2022 

 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru 

învăţământul profesional de stat, 

respectiv pentru învăţământul 

dual 

 

2.  Transmiterea de către comisia de admitere județeană, către UÎ, 

a aprobării, prin decizie, a comisiei de înscriere/ admitere în 

învățământul liceal de stat, profesional de stat/ dual de stat; 

 

18.02.2022 - Comisia de admitere judeţeană  

3.  Transmiterea spre avizare la I.S.J. Tulcea de către unităţile de 

învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 

profesional de stat a procedurii de admitere, elaborată în 

conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul MENCȘ nr. 

5068/2016 privind Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de 

stat, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ; 

Transmiterea spre avizare la I.S.J. Tulcea de către unităţile de 

învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 

dual a procedurii de admitere, elaborată în conformitate cu 

prevederile art. 9 din Ordinul MENCȘ nr. 3556/2017 

privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în învăţământul profesional dual, aprobată de 

consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

21.02.2022 - Comisia de admitere din 

unitățile care au ofertă 

educațională pentru 

învățământul profesional, 

respectiv dual; 

- Comisia județeană de admitere. 

 

4.  Transmiterea de către unităţile de învăţământ gimnazial (sau  

liceal care școlarizează clasa a VIII-a) către Comisia de 

admitere judeţeană a Graficului acţiunilor de orientare și 

21 - 25.02.2022 

 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care școlarizează clasa a VIII-a) 
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Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

consiliere a elevilor de clasa a VIII – a în vederea 

pregătirii înscrierii în învățământul liceal/ profesional/ 

dual; 

Planificarea acţiunilor de orientare și consiliere a elevilor  de 

clasa a VIII-a, cuprinse în graficul mai sus precizat, se va 

realiza în colaborare cu C.J.R.A.E Tulcea; în cadrul acestor 

acțiuni se va pune accent pe conștientizarea cerințelor pieței 

muncii și a oportunităților pentru carieră și pe 

continuarea pregătirii prin învățământul profesional, cu 

evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual 

(acțiunile se vor desfășura în perioada 01.03 – 13.05.2022) 

- C.J.R.A.E Tulcea 

- Comisia județeană de admitere 

5.  - Transmiterea de către unităţile de învăţământ gimnazial (sau  

liceal care școlarizează clasa a VIII-a) către Comisia de 

admitere judeţeană a Graficului ședințelor de instruire a 

elevilor  de clasa a VIII-a și a părinţilor acestora în 

vederea înscrierii în învățământul liceal/ profesional/ dual; 

Ședințele de instruire vizează: 

a)     Prezentarea metodologiilor de organizare și desfăşurare 

a admiterii în învățământul liceal / profesional de stat / dual; 

 Prezentarea calendarelor admiterii în învățământul 

liceal, profesional și dual; 

 Prezentarea informațiilor privind desfășurarea probelor 

de aptitudini, admiterea în învățământul seral și 

frecvență redusă. 

(ședințele se vor desfășura în perioada  4.03 – 14.04.2022) 

b)     Prezentarea planului de școlarizare la învățământul 

liceal, profesional de stat și dual;  

21 - 25.02.2022 

 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care școlarizează clasa a VIII-a) 

 

- Comisia județeană de admitere; 
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Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

 Prezentarea procedurile de preselecție / admitere în 

învățământul liceal, profesional și dual; 

 Prezentarea aspectelor specifice privind învățământul 

dual. 

(ședințele se vor desfășura în perioada  16.05 – 03.06.2022) 

c)     Organizarea de simulări privind completarea fișelor de 

înscriere în clasa a IX-a  

(activitățile se vor desfășura în perioada  16.05 – 03.06.2022) 

- Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care școlarizează clasa a VIII-a) a Graficului ședințelor de 

instruire a elevilor de clasa a VIII-a și a părinţilor acestora în 

vederea înscrierii în învățământul profesional / dual și liceal; 

6.  - Transmiterea de către Comisia de admitere județană către 

unităţile de învăţământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional, respectiv dual, a avizului pentru 

procedura de admitere. 

  

- Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 

educaţională pentru învăţământul profesional/ dual a 

procedurii de admitere. 

25.02.2022 - Comisia de admitere județană; 

- Comisia de admitere din 

unitățile care au ofertă 

educațională pentru 

învățământul profesional, 

respectiv dual. 

 

 

 

7.  Consilierea și identificarea opţiunilor absolvenţilor romi ai 

clasei a VIII-a în vederea admiterii/ înscrierii în învățământul 

liceal și în învățământul profesional de stat. 

25.02 -28.03.2022 

 

- Comisiile de înscriere din 

şcolile  gimnaziale, directorii, 

diriginţii claselor a VIII – a;  

- Inspector  şcolar pentru 

problemele educaționale ale 

romilor. 

 

8.  Consilierea și identificarea opţiunilor absolvenţilor cu 

cerinţe educaţionale speciale (CES) ai clasei a VIII-a în 

25.02 -28.03.2022 

 

- Comisiile de înscriere din 

şcolile  gimnaziale, directorii, 
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crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

vederea admiterii/ înscrierii în învățământul liceal și în 

învățământul profesional de stat 

diriginţii claselor a VIII –a;  

- Consilieri școlari; 

- Inspector  şcolar pentru 

învățământul special. 

9.  Transmiterea de către Comisia județeană de admitere a 

modelului fişei de înscriere în învăţământul profesional de 

stat, respectiv dual, precum şi a anexelor la fişa de înscriere 

pentru înscrierea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

şi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES) în unităţile de învăţământ de 

masă 

1.03.2022 - Comisia județeană de admitere;  

10.  Organizarea și desfășurarea unor întâlniri ale Comisiei de 

admitere județene cu directorii unităților de învățământ 

gimnazial, diriginții claselor a VIII-a și consilierii școlari, 

cu privire la: 

- prezentarea legislației privind admiterea în învățământul 

liceal/ profesional/ dual; 

- prezentarea procedurilor de admitere elaborate de Comisia 

națională/ județeană de admitere; 

- modalitatea în care vor fi consiliați elevii claselor a VIII-a și 

părinții acestora, în vederea admiterii în învățământul liceal/ 

profesional/ dual. 

1.03 -14.04.2022 - Comisia județeană de admitere; 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care școlarizează clasa a VIII-a); 

- Profesorii diriginți ai claselor a 

VIII-a; 

- Consilierii școlari; 

- CJRAE Tulcea. 

 

 

 

11.  Organizarea și desfășurarea activităților de orientare și 

consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, de către unitățile de 

învățământ gimnazial (sau  liceal care școlarizează clasa a 

VIII-a), cu sprijinul consilierilor școlari și a C.J.R.A.E.,  cu 

accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii, respectiv 

a oportunităților pentru carieră și pentru continuarea 

pregătirii prin învățământul profesional / dual și liceal.  

1.03 –13.05.2022 - Directorii unităţilor de 

învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care au clasa a VIII-a) 

- C.J.R.A.E. Tulcea 

 

12.  Organizarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial 4.03 – 14.04.2022 - Directorii unităţilor de  
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monitorizare 

Observaţii 

(sau  liceal care școlarizează clasa a VIII-a), a ședințelor 

de instruire a elevilor și părinților, cu privire la: 

a)     Prezentarea metodologiilor de organizare și desfăşurare 

a admiterii în învățământul liceal / profesional de stat / 

dual; 

 Prezentarea calendarelor admiterii în învățământul 

liceal, profesional și dual; 

 Prezentarea informațiilor privind desfășurarea probelor 

de aptitudini, admiterea în învățământul seral și 

frecvență redusă. 

 

învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care au clasa a VIII-a) 

13.  Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii 

școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor 

de admitere pe locurile speciale pentru rromi. 

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind 

admiterea pe locurile speciale pentru rromi. 

NOTĂ: 

După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de 

informare/instruire 

 

8.04.2022 - Inspector  şcolar pentru 

problemele educaționale ale 

romilor; 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ; 

- Comisiile de admitere din 

unitățile de învățământ. 

 

14.  Obținerea certificatului de orientare școlară și 

profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența 

unei cerințe educaționale speciale a elevului. 

NOTĂ: 

Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul 

document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din 

Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin 

educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

8.04.2022 - Comisia județeană de admitere; 

- Comisiile de admitere din 

unitățile de învățământ; 

- CJRAE Tulcea. 

 



                                                                                                     INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN TULCEA 

____________________________________________________________________________________________________________ 

7 
 

Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu modificările 

ulterioare, pentru admiterea pe locurile distincte alocate 

candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă. 

15.  Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul 

legal la unitatea de învățământ de proveniență a certificatului 

de orientare școlară și profesională emis de CJRAE, care 

atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, 

în vederea înscrierii acestuia pe locurile distincte alocate în 

unități de învățământ de masă. 

 

8.04.2022 - Comisiile din unitățile de 

învățământ; 

 

 

16.  Transmiterea rezultatelor identificării opțiunilor 

absolvenților cu cu cerinţe educaţionale speciale (CES) ai 

clasei a VIII-a, anexându-se certificatul de orientare școlară și 

profesională. 

 

11.04.2021 - Comisiile de înscriere din 

şcolile  gimnaziale, directorii, 

diriginţii claselor a VIII –a;  

- Consilieri școlari; 

- Inspector  şcolar pentru 

învățământul special. 

 

17.  Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere 

și postarea acesteia pe site-ul ISJ; 

 

9.05.2022 - Comisia județeană de admitere;  

18.  - Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a 

broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere; 

 

- Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial (sau  liceal 

care au clasa a VIII-a) a Graficului ședințelor de instruire a 

elevilor de clasa a VIII-a și a părinţilor acestora în vederea 

înscrierii în învățământul profesional/ dual și liceal și a unei 

adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate 

admiterii. 

9 – 13.05.2022 - Comisia județeană de admitere; 

 

 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ, comisiile de 

înscriere/ de admitere din şcoli; 
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Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

19.  Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi 

 

9.05.2022 - Comisia județeană de admitere  

20.  Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de 

învăţământ de masă pentru candidaţii elevi cu CES 

 

9.05.2022 - Comisia județeană de admitere  

21.  - Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul 

profesional, respectiv dual, concretizată în domenii de 

pregătire și calificări profesionale, la sediul:  

 unităților de învățământ gimnazial (sau  liceal care au 

clasa a VIII-a); 

 unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională 

pentru învăţământul profesional de stat, respectiv 

dual; 

 

Notă: Oferta educațională pentru învățământul dual va 

cuprinde operatorii economici parteneri și locurile de 

practică disponibile la fiecare dintre aceștia. 

 

- Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ 

liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii 

de pregătire, limbă de predare; 

 

- Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de 

învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele 

personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin 

verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind 

elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați; 

9.05.2022 - Directorii unităţilor de 

învăţământ, comisiile de 

înscriere/ de admitere din şcoli; 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ, comisiile de 

înscriere/ de admitere din şcoli; 

 

 

 

 

 

 

- Comisia județeană de admitere; 

 

 

 

 

- Comisia județeană de admitere; 

 

22.  Organizarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial 

(sau  liceal care au clasa a VIII-a), a ședințelor de instruire 

a elevilor și părinților, cu privire la: 

16.05 -03.06.2022 - Directorii unităţilor de 

învăţământ, comisiile de 

înscriere/ de admitere din şcoli; 
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monitorizare 

Observaţii 

(b)     Prezentarea planului de școlarizare la învățământul 

liceal, profesional de stat și dual;  

 Prezentarea procedurile de preselecție / admitere în 

învățământul liceal, profesional și dual; 

 Prezentarea aspectelor specifice privind învățământul 

dual. 

(c)      Organizarea de simulări privind completarea fișelor de 

înscriere în clasa a IX-a  

Ședințele de instruire se pot organiza şi prin mijloace 

electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă 

on-line etc.). 

 

 

23.  Popularizarea ofertelor educaționale: 

Târgul de oferte  educaţionale, la  nivel judeţean. 

 

16 – 27.05.2022 - C.J.R.A.E. Tulcea; 

- Comisia județeană de admitere; 

 

24.  Transmiterea către M.E.N. a broșurilor cuprinzând 

informațiile legate de admitere 

 

20.05.2022 - Comisia județeană de admitere  

25.  Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia 

rromă 

NOTĂ:  

Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi 

eliberate și online. În această situație, recomandarea este 

transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine 

candidatul, în format PDF, având semnătura electronică a 

emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul 

recomandării revine atât organizației rromilor care o emite, 

potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la 

27.05.2022 - Inspector  şcolar pentru 

problemele educaționale ale 

romilor; 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ; 

- Comisiile din unitățile de 

învățământ. 
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crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului 

legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 

apartenență la etnia rromă. 

 

26.  Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul 

legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, 

la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii 

elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 

NOTĂ: 

Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior 

acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio 

etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat 

pentru anul școlar 2022—2023. 

 

27.05.2022 - Comisiile din unitățile de 

învățământ. 

 

27.  Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, 

organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile 

distinct alocate pentru elevii cu CES. 

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES 

care doresc să candideze pe locuri distincte alocate în unități 

de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de 

invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, 

profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul 

CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi.  

 

După fiecare ședință se va întocmi procesverbal de 

informare/instruire. 

27.05.2022 - Comisia de admitere judeţeană; 

- Directorii unităţilor de 

învăţământ; 

- Comisiile din unitățile de 

învățământ. 

 

28.  Transmiterea rezultatelor identificării opțiunilor 

absolvenților rromi ai clasei a VIII-a. 

30.05.2022 - Comisiile de înscriere din 

şcolile  gimnaziale, directorii, 

diriginţii claselor a VIII – a;  
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Nr. 

crt. 

Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

- Inspector  şcolar pentru 

problemele educaționale ale 

romilor. 

29.  Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial 

către Comisia de admitere judeţeană 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, prin completarea 

acestor informații în aplicația informatică centralizată. 

 

8.06.2022 

 

- Comisia de ȋnscriere de la 

unităţile de ȋnvăţământ 

gimnazial; 

 

 

30.  Transmiterea de către Comisia de admitere județeană către 

Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând 

mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, 

prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării 

acestor date în aplicația informatică centralizată. 

 

9.06.2022 

 

- Comisia de admitere judeţeană;  

31.  Admiterea pe locurile speciale pentru romi 

(Conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 

5142/ 30.08.2021 și a anexelor 1 și 2 la acesta) 

4 – 7.07.2022 - Comisia de admitere judeţeană; 

- Comisia de ȋnscriere de la 

unităţile de ȋnvăţământ 

gimnazial. 

 

32.  Admitere pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES 

în unităţile de învăţământ de masa 

(Conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 

5142/ 30.08.2021 și a anexelor 1 și 2 la acesta) 

4 – 7.07.2022 - Comisia de admitere judeţeană; 

- Comisia de ȋnscriere de la 

unităţile de ȋnvăţământ 

gimnazial. 

 

33.  Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat și 

în învățământul dual 

(Conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 

5142/ 30.08.2021 și a anexelor 1 și 2 la acesta) 

4 – 25.07.2022 - Comisia de admitere judeţeană; 

- Comisia de admitere din 

unitățile care au ofertă 

educațională pentru 

învățământul profesional, 

respectiv dual; 
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Activitatea Termen Responsabilităţi/ realizare şi 

monitorizare 

Observaţii 

- Comisia de ȋnscriere de la 

unităţile de ȋnvăţământ 

gimnazial. 

34.  Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de 

stat și în învățământul dual 

(Conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 

5142/ 30.08.2021 și a anexelor 1 și 2 la acesta) 

26.07 -8.08.2022 - Comisia de admitere judeţeană; 

- Comisia de admitere din 

unitățile care au ofertă 

educațională pentru 

învățământul profesional, 

respectiv dual; 

- Comisia de ȋnscriere de la 

unităţile de ȋnvăţământ 

gimnazial. 

 

35.  Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile 

libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 

de admitere județeană/a municipiului București 

(Conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 

5142/ 30.08.2021 și a anexelor 1 și 2 la acesta) 

9 – 10.08.2022 - Comisia județeană de admitere  

                               

 

  Preşedintele Comisiei judeţene de admitere  

           Inspector Şcolar General Adjunct,                                                            

                                                    Mioara RANCIU,                                                                                        

                                   

                                                                                                                                            

 

           Secretar al Comisiei judeţene de admitere 

Inspector  școlar pentru învățământ profesional și tehnic 

 și pentru învățământul particular,  

                                                                                                                                                                     Laura Cristina IORDACHE  


