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RAPORT 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat 

cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016 – 2017 

 

1. Cadru legal de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și 

profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016 - 2017 

 În baza prevederilor Art.95, alin.1, lit.e și ale articolului 361 din Legea Educației Naționale Nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației , Cercetării, Tineretului 

și Sportului Nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu 

modificările ulterioare. 

  în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, 

a Ordinului Ministrului Educației Și Cercetării Științifice Nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, 

Admiterea în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2016-2017, s-a organizat conform 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, anexa 1 la Ordinului 

Ministrului Educației Și Cercetării Științifice Nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017. Admiterea absolvenților clasei a VIII-

a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 s-a desfășurat în conformitate cu Anexa nr.1 -  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-

2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. Metodologia 

menționată a fost aplicată cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2016-2017. 

Admiterea în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2016-2017, s-a organizat conform 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 3 la 

Ordinului Ministrului Educației Și Cercetării Științifice Nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017.  Admiterea absolvenților clasei 

a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 s-a desfășurat în conformitate cu 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea şi 

calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Metodologia menționată a fost aplicată 

cu respectarea Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017. 
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2. Documente elaborate a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat cu 

durata de 3 ani pentru anul școlar 2016 - 2017 

Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de stat, pentru anul 

școlar 2016-2017, constituită prin Decizia Inspectorului Școlar General Nr. 4 din 05.01.2016 , a elaborat 

următoarele documente : 

- un Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și 

profesional de stat pentru anul școlar 2016 – 2017, structurat sub formă de calendar al activităților, 

care urmează să se deruleze la nivelul unităților de învățământ din județul BIHOR; 

- un grafic al activităților de consiliere și orientare a elevilor din clasa a VIII a  și a părinților acestora; 

- un ghid al admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016 – 2017, 

distribuit fiecărui elev din clasa a VIII a; 

- o metodologie  de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă; 

- adrese și situații centralizatoare transmise către unitățile de învățământ, M.E.N.C.S. – Comisia 

națională de admitere. 
 

3. Activități desfășurate în cadrul admiterii în învățământul liceal și profesional de 

stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016 - 2017 
Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de stat, pentru 

anul școlar 2016-2017 Bihor a desfășurat următoarele activități: 

- organizarea Centrului de admitere județean, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean BIHOR; 

- dezbaterea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat 

cu directorii unităților de învățământ gimnazial și liceal; 

- verificarea și inventarierea dotărilor cu tehnică de calcul a unităților de învățământ în vederea 

organizării centrelor zonale de înscriere; 

- transmiterea și dezbaterea Metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de 

limbă maternă cu directorii unităților de învățământ gimnazial și liceal a căror plan de școlarizare 

cuprinde clase cu predare în limba maternă; 

- organizarea Centrelor zonale  de înscriere și arondarea unităților de învățământ la aceste centre 

, Centrului Special de Înscriere pentru candidații proveniți din alte județe și candidații pentru 

învățământ seral sau frecvență redusă; 

- întocmirea și transmiterea deciziilor de numire a comisiilor din centrele zonale de înscriere și 

centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe și candidații care se 

înscriu în învățământul seral și cu frecvență redusă; 

- transmiterea în unităţile de învăţământ gimnaziale a broşurii Ghidul admiterii în învăţământul 

liceal şi profesional de stat 2016, cuprinzând informaţiile referitoare la admitere; 

- transmiterea de către Inspectoratul Școlar Județean BIHOR la unitățile de învățământ gimnazial a 

listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru;  

- transmiterea la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a broşurii Ghidul admiterii în 

învăţământul liceal şi profesional de stat 2016 a Județului Bihor, în versiune electronică și tipărită; 
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- verificarea modului în care este respectat în unitățile de învățământ gimnazial Graficul şedinţelor 

de instruire a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora; 

- afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor 

claselor a VIII-a. 

- transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană, către unităţile de învăţământ liceal care au 

organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 

exmatriculaţi; 

- validarea Listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini de 

către Comisia de admitere judeţeană. Afişarea Listei candidaţilor admişi în unităţile de 

învăţământ liceal organizatoare; 

- transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a Listei candidaţilor 

declaraţi admişi, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini; 

- transmiterea, în format electronic, către Comisia naţională de admitere a Listei candidaţilor care 

au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a 

rezultatelor acestora la aceste probe; 

- afişarea la sediul ISJ Bihor a Listei locurilor speciale pentru candidaţii romi şi unităţile de 

învăţământ la care aceştia vor fi şcolarizaţi; 

- primirea cererilor pentru locurile speciale alocate candidaţilor romi; 

- repartizarea candidaţilor  romi pe locurile rezervate acestora; 

- transmiterea bazei de date  de către Comisia de admitere judeţeană  la Centrul Național de 

Admitere; 

- corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor la Comisia naţională de admitere; 

- recepţionarea şi tipărirea rezultatelor repartizării computerizate de către Comisia de admitere 

judeţeană; Difuzarea rezultatelor repartizării computerizate în unităţile de învăţământ cu clase 

gimnaziale şi Lista cu locurile rămase neocupate în unităţile de învăţământ din judeţ  - Prima etapă 

de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din serie curentă, precum şi pentru 

candidaţii din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii anului şcolar 

2016-2017; 

- Afişarea la sediul I.S.J. și publicarea pe site-ul instituției (Comisia de admitere judeţeană) a Listei 

admiterii pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi a Listei locurilor rămase neocupate la 

nivelul judeţului; 

- recepţionarea şi tipărirea rezultatelor repartizării computerizate de către Comisia de admitere 

judeţeană; Difuzarea rezultatelor repartizării computerizate în unităţile de învăţământ cu clase 

gimnaziale şi Lista cu locurile rămase neocupate în unităţile de învăţământ din judeţ  - A doua etapă 

de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din serie curentă, precum şi pentru 

candidaţii din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii anului şcolar 

2016-2017; 

- înregistrarea cererilor pentru rezolvarea situaţiilor speciale ivite după cele două etape de 

repartizare computerizată, a candidaţilor care nu şi-au depus dosarele la termen  şi a celor care nu 

au participat la  primele două repartizări computerizate, pe locurile rămase libere; 
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- rezolvarea de către Comisia de admitere judeţeană a situaţiilor speciale ivite după cele două etape 

de repartizare computerizată, repartizarea candidaţilor care nu şi-au depus dosarele la termen  şi 

a celor care nu au participat la  primele două repartizări computerizate; 

- afişarea la sediul I.S.J. și pe site-ul instituției a locurilor rămase libere,  după rezolvarea situaţiilor 

speciale; 

- transmiterea către Comisia Națională de Admitere a situațiilor centralizatoare privind soluționarea 

situațiior speciale; 

- afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă; 

- înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a rămaşi nerepartizaţi din diferite motive pentru repartizarea 

pe locurile rămase libere la licee; 

- repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio 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 și afișarea repartizării - A treia 

etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din serie curentă, precum şi 

pentru candidaţii din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2016-2017; 

- transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării - A treia etapă de 

admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din serie curentă, precum şi pentru 

candidaţii din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2016-2017; 

- transmiterea, de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor, a avizului pentru Procedura de 

preselecție şi Procedura de admitere, unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ 

profesional de stat cu durata de 3 ani. 

- transmiterea de către Inspectoratul Școlar Județean (Comisia de admitere judeţeană) a aprobării 

Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional de 

stat cu durata de 3 ani; 

- informarea de către ISJ Bihor, a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării 

studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

- organizarea, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, a târgului ofertelor educaționale, cu 

implicarea unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu 

durata de 3 ani începând cu anul școlar 2015-2016 și a agenților economici; 

- transmiterea, de către comisia de admitere județeană, către unitățile de învățământ care au 

organizat înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a bazei de date județene 

cuprinzând media de absolvire a învățământului obligatoriu, precum și notele și media generală 

obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; 

- validarea, de către Comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani – Etapa I de admitere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani; 
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- validarea, de către Comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani – Etapa a II a de admitere în învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani; 

- afișarea la ISJ Bihor și publicarea pe pagina sa de internet a listei locurilor libere pentru etapa 

a III - a de admitere învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani; 

- Repartizarea 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 - Etapa a III a de admitere în învățământul profesional 

de stat cu durata de 3 ani; 

- transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării. 

 

4. Sugestii și concluzii:  
   Toate etapele de admitere în învățământul liceal și profesional de stat cu durata de 3 ani s-au 

desfăşurat cu respectarea tuturor procedurilor şi metodologiei în vigoare, comisiile de evaluare a probelor de 

aptitudini și a probelor de verificarea a cunoștințelor de limbă maternă/modernă şi-a desfăşurat activitatea în 

condiţii optime, asigurând corectitudinea evaluării. Comisia de admitere județeană Bihor a colaborat eficient 

cu toate comisiile din centrele zonale de înscriere, comisiile de admitere de la nivelul unităților de învățământ 

profesional, comisiile de evaluare și comisia națională de admitere. Procesul de admitere în învățământul 

liceal și profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2016 – 2017, s-a desfășurat cu stricta 

respectare a legalității . 

Membrii comisiilor au dat dovadă de profesionalismul, seriozitatea și responsabilitatea în exercitarea 

atribuțiilor care le-au revenit. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de Admitere Județeană – județul Bihor,       

                             Inspector Școlar General 

                     prof. Alin Florin NOVAC-IUHAS 

 

 

 

                                                                                                                                                Secretar,                                                                       

                                                                                                                                                 Inspector școlar, 

prof. Raluca ȘEREȘ 


