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Broșura	 cuprinde	 informații	 legate	 de	 admitere	 și	 reprezintă	 un	 ghid	
util	atât	pentru	absolvenții	clasei	a	VIII‐a	cât	și	pentru	părinții	acestora	în	
vederea	orientării	școlare	pentru	clasa	a	IX‐a.	
 
Informațiile	 tipărite	 în	 lucrare	sunt	legate	de	admiterea	în	învățământul	
liceal	 și	 admiterea	 în	 învățământul	 profesional	 de	 stat,	 pentru	 anul	
școlar	2015‐2016.	
 
Este	 editată	 de	 Inspectoratul	 Școlar	 Județean	 Ilfov	 prin	 Comisia	 de	
Admitere	a	 Județului	Ilfov	și	este	distribuită	gratuit	tuturor	absolvenților	
clasei	a	VIII‐a	din	anul	școlar	2014‐2015.	
 
Pe	lângă	versiunea	tipărită	a	revistei,	versiunea	electronica	a	acesteia	 se	
poate	descărca	de	pe	site‐ul	www.isjilfov.ro	

MULT	SUCCES!
Comisia	de	Admitere	a	Județului	Ilfov



  

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMÂNT LICEAL  DIN JUDEŢUL  ILFOV 
 

Nr. 
crt. Unitatea de învăţământ Adresa Numele și prenumele 

directorului 
Numarul de 

telefon al liceului 
Nivelul de 
școlarizare 

1 Liceu Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Sos.Bucuresti-Targoviste nr.135, oras 
Buftea STANCIU TANASE 021.351.59.11 Liceu 

2 Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey"  Str.Liceului nr.5, oras Buftea MARINESCU SILVIA 021.350.57.31 Liceu 
3 Liceul Teoretic "Ioan Petrus"  Str.23 August nr.4, oraș Otopeni HERA VIORICA 021.351.22.78 Liceu 

4 Liceul Teoretic “Traian Lalescu“  Str.Slt.Petre Ionel nr.2, comuna 
Branesti NICOLAU DAN 021.350.13.30 Liceu 

5 Colegiul Silvic“Theodor Pietraru“  Str.Slt.Petre Ionel nr.4, comuna 
Branesti CRISTESCU MIHAIL 021.350.12.71 Liceu 

6 Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau"  Str.I.C.Bratianu nr.1B, comuna Branesti CULEA MARINELA 021.350.12.25 Liceu 
7 Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru"  Str.Scolii nr.15, comuna Ciorogarla PETRE MARIA ANGELA 021.315.91.14 Liceu 

8 Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu"   Str.Micsunelelor nr.166, comuna 
Dragomiresti Vale CHISA EUGEN ADRIAN 021.436.71.90 Liceu 

9 Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna"  Str.1 Decembrie 1918 nr.90, sat Roșu, 
comuna Chiajna FOJICĂ MARIANA 021.436.04.04 Liceu 

10 Liceul Teoretic "Horia Hulubei"  Str.Fizicieilor nr.42, oras Măgurele APOSTOL MIHAI 021.457.44.26 Liceu 

11 Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu"   Str.Intrarea Narciselor nr.8, comuna 
Snagov GRIGORE VASILE 021.352.19.97 Liceu 

12 Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu"  Sos. Afumati nr. 94-98, oras Voluntari CIOBOATA GHEORGHE  031.437.81.50  Liceu 

13 Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. 
Filofteea" Pasarea 

Str. I. C. Bratianu nr. 1, comuna 
Branesti COSTACHE MIHAELA 021.351.10.04 Liceu 

14 Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti"  Str. Garii nr. 65, comuna Vidra MARIN ELENA IULIANA 021.361.22.61 Liceu 

15 The Mark Twain International School Str. Erou Iancu Nicolae nr. 25b, Pipera, 
oras Voluntari SANDA SAVA MARILENA 031.824.14.26/27 Liceu-

particular 

16 Liceul Teoretic "Little London" Str. Erou Iancu Nicolae nr. 65, oraș 
Voluntari BARTIC MARICEL 021.267.89.54 0371 Liceu-

particular 

17 Liceul Teoretic "Radu Popescu" Str. Leordeni nr. 52, oras Popesti 
Leordeni DUMITRESCU LUMINIȚA 021.467.34.23 Liceu 

18 Liceul cu program sportiv cu clasele I - XII Str. Principala nr. 107, comuna Clinceni CIUBĂR STANCU 021.456.70.04 Liceu 
19 Liceul Teoretic nr. 1 Str. Principală nr. 580, comuna Peris DUMITRU ANGELA MARIA 021.267.09.70 Liceu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE ADMITEREA 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

2015/2016 
 

 
 

Vom da în cele ce urmează răspunsuri unor întrebări și neclarități pe care  voi, 
părinți și elevi de clasa a VIII-a, le așteptați în mod sigur: 

 
1. Ce este important să știți? 

 

1.1. Opțiunile dvs. se vor face numai pentru liceele din județul Ilfov (conform 
codurilor din această broșură) sau numai pentru liceele din alt județ sau din Municipiul București 
(conform codurilor din broșurile care vă vor fi puse la dispoziție de Centrele speciale de înscriere 
din județele unde doriți să candidați). Pentru cei care vor opta pentru licee din Municipiul 
București, Centrul municipal special de înscriere pentru candidații din alte județe se va afla de la 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

Pentru candidații din alte județe care vor să opteze  pentru licee din județul Ilfov, Centrul 
județean special de înscriere va fi organizat în sediul Liceului  Teoretic  Horia  Hulubei  
Măgurele,  str.  Fizicienilor  nr.  42, Oraș Măgurele. 

 
1.2. Se pot înscrie: 

- absolvenții de gimnaziu promoția 2015, indiferent de vârstă, precum și cei din promoțiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-
2016, pentru licee cursuri de zi; 

- absolvenții de gimnaziu din promoțiile anterioare, pentru licee cursuri serale sau cu 
frecvență redusă, dacă împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 
2015-2016. 

 
2. Ce  trebuie  să  aveți  în vedere? 

 

2.1. Rețeaua unităților liceale se află în broșură. 

2.2. Filierele, domeniile (calificările) și codurile aferente acestora, pentru a 
putea opta în cunoștință de cauză: toate acestea se află în prezenta broșură. 

2.3. Fișa cuprinzând date personale, medii și opțiuni: un exemplar pentru a vă 

crea o ciornă se află în broșură. Sfatul nostru este să completați în creion această fișă și numai 

după aceea să treceți opțiunile în fișa originală, ocolind astfel eventuale erori, neatenții sau 

ștersături și –în final- contestații imposibil de rezolvat ! 

2.4. Orice   informație   poate   fi   obținută    de    pe    site-urile 
www.isjilfov.ro, www.edu.ro, http://admitere.edu.ro/2015/. 

 
 



 

 

3. CALENDARUL ADMITERII 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul școlar 2015-2016 
 

DATA 
LIMITĂ/ 

PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

31 ianuarie 2015 Elaborarea  planului  de  măsuri  judeţean/al  municipiului 
București pentru pregătirea și organizarea admiterii 

1 martie 2015 Anunţarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei 
de organizare a probei de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă 
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a 
și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de 
verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

1 mai 2015 Afișarea    ofertei    de    școlarizare/ofertei    de    formare 
profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 
tehnologică 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, 
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial și la nivel judeţean, 
cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 
Tipărirea broșurii care cuprinde informaţiile despre admitere 

7 mai 2015 Transmiterea  în  unităţile  de  învăţământ  gimnazial  a 
broșurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere 
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a 
școlilor arondate fiecărui centru 
Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului ședinţelor de completare a opţiunilor de către 
absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora 

15 mai 2015 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a 
broșurilor  de  admitere  ale  fiecărui  judeţ,  în  versiune electronică și tipărită 

11 - 29 mai 2015 Ședinţe de instruire cu părinţii și elevii pentru prezentarea 
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare 

17 iunie 2015 Transmiterea  de  către  fiecare  unitate  de  învăţământ 
gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând 

diil  l  d  b l i  l  b l ţil  l i  VIII   i  li t i l il  i ţi  19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a 
municipiului București către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile 

l  d  b l i  l  b l ţil  l i  VIII  2 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către 
comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei judeţene 

3 iulie 2015 Afișarea  în  fiecare  unitate  de  învăţământ  gimnazial,  a 
listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unităţii de 
învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de 
absolvire, cu notele și mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere 
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului București a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

6 iulie 2015 Eliberarea  fișelor  de  înscriere  pentru  candidaţii  care solicită să participe la admitere în alt judeţ 



 

 

Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei 
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016 

3 – 7 iulie 
2015 

Completarea  opţiunilor  în  fișele  de  înscriere  de  către absolvenţii clasei a VIII-a și de către părinţii 
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul 
special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 

3 - 7 iulie Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere 

Probele de aptitudini 

21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini 

25-26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini 
27-30 mai 2015 Desfășurarea probelor de aptitudini 
1 iunie 2015 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 
2 iunie 2015 Afișarea  rezultatelor  finale,  în  urma  contestaţiilor  la  probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului București, 
a listei candidaţilor declaraţi admiși la probele de aptitudini 

19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 
municipiului București către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 

 
2 iulie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 

municipiului București către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei 
de date judeţene cuprinzând mediile de admitere 

3 iulie 2015 Validarea  de  către  comisia  de  admitere  judeţeană/  a 
municipiului București a listei candidaţilor admiși la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
aptitudini și afișarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă 

6 iulie 2015 Ridicarea de la liceele vocaţionale a fișelor de înscriere de 
către candidaţii care nu au fost admiși la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi 
admiși, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini 

Probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau 

25-26 mai 2015 Înscrierea  candidaţilor  pentru  probele  de  verificare  a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 
27-30 mai 2015 Desfășurarea  probelor  de  verificare  a  cunoștinţelor  de limbă modernă sau maternă 
1 iunie 2015 Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea   contestaţiilor   la   probele   de   verificare   a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă, 
acolo unde metodologia permite acest lucru 

2 iunie 2015 Afișarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 
verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

3-4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unităţile la care   candidaţii   au   susţinut   probele   de   
verificare   a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

9 iunie 2015 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele 
de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unităţile 

10 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 
municipiului București, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi și a candidaţilor pentru
învăţământul special 

15 mai 2015 Afișarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 
19 iunie 2015 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 
6-8 iulie 2015 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 
9-11 iulie 2015 Înscrierea și repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 



 

 

4 – 8 iulie 
2015 

Verificarea de către părinţi și candidaţi a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date 
computerizată și listarea fișelor corectate din calculator 

9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul  judeţean de admitere/al 
municipiului București, precum și a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată 
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opţiuni originale la centrul de admitere 
judeţean/al municipiului București 

10 iulie 2015 Transmiterea  bazei  de  date  de  la  centrele  de  admitere judeţene/al municipiului București la Centrul Naţional de Admitere 
11 - 12 iulie 
2015 

Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere și comisiile de admitere 
judeţene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia naţională 

13 iulie 2015 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor 
14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 

18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2015 
15 iulie 2015 Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din școlile 

respective și a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul 
15 iulie 2015 Afișarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate 
16 iulie -24 Depunerea  dosarelor  de  înscriere  la  școlile  la  care candidaţii au fost repartizaţi 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

15 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

16-17 iulie Susţinerea  probelor  de  aptitudini  sau  a  probelor  de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă 

18 iulie 
2015 

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de  verificare  a  cunoștinţelor  de  limbă  modernă  
sau maternă și rezolvarea eventualelor contestaţii 

15 - 20 iulie 
2015 

Completarea fișei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi 
fișe de opţiuni de către cei rămași nerepartizaţi după prima etapă a admiterii 

20 iulie 
2015 

Completarea fișei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini 
Completarea fișei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoștinţelor de limbă 
modernă sau de limbă maternă 

15-21 iulie Introducerea  datelor  în   calculator,  verificarea  fișelor listate și corectarea eventualelor erori 
22 iulie 
2015 

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului București și la Centrul Naţional de Admitere 

23 iulie 
2015 

Repartizarea  computerizată  a  candidaţilor  din  a  doua etapă a admiterii 

23 iulie 
2015 

Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul 
special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din școlile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua 
etapă și a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat 

23 -24 iulie Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua 
24 iulie 
2015 

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma 
neînscrierii candidaţilor admiși în cele două etape ale admiterii 

27-30 iulie 
2015 

Rezolvarea  de  către  comisia  judeţeană  de  admitere  a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de 
repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a 
candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate  

A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria 
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016 
1 august 

2015 
Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini  sau  de  verificare  a  cunoștinţelor de  
limbă modernă ori maternă 

31 august 
2015 

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 

1-2 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă 
3-4 

septembrie 
2015 

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 
și-au încheiat situaţia școlară ulterior etapelor anterioare 

7 sept. 2015 Transmiterea  către   Centrul   Naţional   de  Admitere  a rezultatelor repartizării 



 

 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral și pentru cel cu frecvenţă redusă 
1 mai 2015 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii 

din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016 
15 iulie 

2015 
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau 
cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016 

21-22 iulie 
2015 

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc 
vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015- 2016 

22-24 iulie 
2015 

Repartizarea  candidaţilor  din  seriile  anterioare  care  au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
școlar 2015 – 2016, pe locurile de la învăţământul seral și cu frecvenţă redusă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, 
media generală obținută la Evaluarea Națională se va înlocui cu media de la examenul de 
capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, 
pentru absolvenții din promoțiile 2004- 2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susținute în 
clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 si 2009. 

Pentru absolvenții din promoțiile 2008 si 2009, media generală la tezele cu subiect unic se 
calculează ca medie aritmetică, cu doua zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la tezele cu 
subiect unic susținute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susținute în clasa a 
VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 

Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, 
fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională. 

Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din 
notele obținute la Evaluarea Națională sunt inferioare notei cinci. 

Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generala la Evaluarea Naționala din 
clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 
Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu 

două zecimale, fără rotunjire. 
Excepție de la aceste prevederi fac liceele/clasele pentru care se susțin probe de aptitudini, 

clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susțin probe de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pentru care se susțin probe de 
verificare a cunoștințelor la limbă maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu 
prevederile prezentei metodologii. 

Prevederile  prezentei  metodologii,  se  aplică  în  mod  corespunzător pentru absolvenții 
învățământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea 
Națională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenții gimnaziului de până în anul 2003 
inclusiv, cu sintagma „testele naționale”, pentru absolvenții din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma 
„tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenții din promoțiile 2008 si 2009. 

Pentru absolvenții gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susținut de mai multe ori 
examenul de capacitate/testele naționale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai 
mare din mediile generale obținute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele 
naționale. Media generală menționată anterior se calculează, chiar daca este inferioară notei 5.00. 

Ce trebuie să faci? 
1.1. să îți calculezi media de admitere, după următoarea formulă: MA=(ABS + 3EN) / 4 
unde:  
MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută în cl a VIII-a.



 

 

 

3.1. În situația în care ai dat o probă de aptitudini la un profil artistic sau sportiv și ai 
fost admis, media finală de admitere se calculează astfel: (3 apt + MA) / 4 = MFA 

 Iar pentru profilul teologic media finală de admitere se calculează astfel: (apt + 3 MA) / 4 = MFA 

unde: apt este media aritmetică a notelor obținute la probele de aptitudini, MA este 

media de admitere și MFA este media finală de admitere. 
 
 

 

4. Pentru a evita riscurile și nemulțumirile 
 

- Părinți ! Nu vă lăsați copiii singuri în acest demers, indiferent cât de 
ocupați sunteți, pentru că viitorul lor se decide în aceste zile!!! 
 

- Colaborați cu diriginții și nu ezitați să le cereți sfatul ori de câte ori aveți 
cea mai mică nelămurire. 
 

- Completați fișa cu răspundere, în ordinea descrescătoare a opțiunilor dvs. 
și fiți atenți la codurile pentru licee zi, seral, frecvență redusă. Candidatul 
va fi repartizat la prima opțiune la care media lui de admitere se 
încadrează! 
 

- Verificați împreună cu dirigintele toate datele elevului de pe fișă, mediile 
anilor V-VIII și media de admitere, precum și  opțiunile. Orice diferență 
față de ciorna dvs. trebuie sesizată urgent, pentru a fi corectată. 
 

- Completați suficiente opțiuni pentru a fi siguri de reușita candidatului. 
 

- Dosarul de înscriere la liceul unde ai fost admis trebuie să cuprindă: cerere de 
înscriere; certificat de naștere și cartea de identitate (dacă este cazul) în copie 
legalizată; foaia matricolă pentru clasele I-VIII (cu calculul mediei generale); 
adeverință cu notele si media generală obținute la Evaluarea Naționala/tezele 
cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate (cu 
calculul mediei generale) și fișa medicală. 
 

- Atenție! Candidații care, în perioada menționată, nu îsi depun dosarele de 
înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate 
neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către 
comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de 
comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea 
cazurilor speciale. 



 

 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE ADMITEREA 
 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 

2015/2016 
 

Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul 
școlar 2015-2016 și calendarul admiterii se realizează conform prevederilor O.M.E.N. nr. 4432 din 
29.08.2014, modificat prin O.M.E.C.Ș. nr. 3676 din 08.04.2015. 

Lista unităților care au ofertă educațională pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, în 
anul școlar 2015-2016 este publicată în prezenta broșură, în secțiunea „plan de școlarizare”. 

Pot opta pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscriși în clasa a VIII-
a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 

Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani se 
realizează  în  perioada  prevăzută  de  calendarul  admiterii  în  învățământul profesional cu 
durata de 3 ani. 

În vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de 
învățământ care organizează învățământ profesional  poate organiza, în anumite condiții, 
preselecția candidaților și/sau  proba suplimentară de admitere. 

Conform calendarului admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea 
se realizează în 3 etape. În fiecare etapă de admitere se organizează: 

- înscrierea candidaților; 

- preselecția candidaților, după caz; 

- proba suplimentară de admitere, după caz; 

- admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. 
Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani 

se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional cu 
durata de 3 ani, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu 
posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa 
de înscriere. 

Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor 
din clasa a VIII-a și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza 
fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de 
învățământ gimnazial (modelul de fișă este prezentat în broșură). 

Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul 
profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la 
învățământul profesional, pentru fiecare etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul 
profesional. 

Lista candidaților înscriși la învățământul profesional cu durata de 3 ani este afișată, 
conform calendarului admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităților 
de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, împreună cu graficul de 
desfășurare a sesiunii de preselecție, acolo unde este cazul, și cu graficul de desfășurare a probei 
suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul 
locurilor oferite de unitatea de învățământ. 

Procedura de preselecție este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta 
educațională pentru învățământ profesional, conform calendarului admiterii în învățământul 
profesional cu durata de 3 ani și va conține prevederi clare pentru asigurarea unei selecții 
obiective,  nediscriminatorii  și transparente. 

În cazul în care în cadrul aceleiași unități de învățământ se organizează probă de 
preselecție pentru mai multe domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de 
preselecție unitare, înscrierea la preselecție se face în baza fișei  de înscriere cu opțiunile elevilor 
pentru domeniile de formare profesională/calificările pentru care se organizează preselecția, 
înregistrate în ordinea preferințelor candidaților. 



 

 

Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la sesiunea de preselecție, validat de comisia 
de admitere județeană pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, va fi afișat la sediul 
unității școlare care a organizat preselecția. 

Candidații care au fost respinși la preselecție ridică fișele de înscriere la învățământul 
profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de 
preselecție. Aceștia pot să se înscrie la o altă unitate de învățământ care are ofertă pentru 
învățământul profesional cu durata de 3 ani și care nu a organizat sesiune de preselecție, în 
perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, pe 
baza fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, sau pot să opteze pentru 
înscrierea în învățământul liceal. 

Procedura de admitere este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta 
educațională pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, conform calendarului admiterii în 
învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul 
admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, doar în cazul în care numărul de 
candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ. 

Admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, astfel: 
a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de 

unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în 
portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional 
de 3 ani, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea 
națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de 
absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25%; 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere 
definită la lit. a) și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită 
de unitatea de învățământ. 

Calculul mediei de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel: 
a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de 

unitatea de învățământ 

MAIP = MA = (ABS + 3EN) /4, unde: 
MAIP = media de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani; MA = media de 
admitere calculată conform alin. a; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
EN = media generală obținută la Evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a; 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea de învățământ MAIP = (70 x MA + 30 x PSA) /100, unde: 
MAIP = media de admitere în învățământul profesional; MA = media de admitere; 

PSA  =  nota  la  proba  suplimentară  de  admitere  stabilită  de  unitatea  de învățământ. 
Media de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, se calculează cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, 
media generală obținută la Evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de 
capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, pentru 
absolvenții din promoțiile 2004 - 2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a 
VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009. 

Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea națională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la 

evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 



 

 

În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate 

școlară la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de 

unitatea respectivă de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de 

înscriere, utilizând media de admitere, drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a 

candidaților admiși la fiecare calificare. 
Media de admitere în învățământul profesional, este utilizată pentru stabilirea ordinii pe 

lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din 
oferta școlii. 

Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul 
profesional cu durata de 3 ani se întocmesc la unitatea de învățământ care organizează 
învățământ profesional și se afișează la sediul unității de învățământ care organizează învățământ 
profesional cu durata de 3 ani. 

După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional cu 
durata de 3 ani, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu 
durata de 3 ani, candidații depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de 
înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea  candidaților  declarați  admiși  se  
efectuează,  conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată; 
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională/tezele cu 

subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de 

absolvire) - copie și original; 
e) fișa medicală. 
Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul 

profesional cu durata de 3 ani, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile 
corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere 
în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

Candidații respinși la admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani, precum și 
candidații admiși care doresc să renunțe la locul ocupat la învățământul profesional cu durata de 
3 ani se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal. 

După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani, în 
perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, 
candidații declarați admiși care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal ridică 
fișele de înscriere la învățământul profesional cu durata de 3 ani de la secretariatele unităților de 
învățământ la care au fost declarați admiși, pe baza unei cereri. 



 

 

 
PLAN DE ȘCOLARIZARE  

aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI, an școlar 2015/2016 
(urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată) 

 
 

* Locuri alocate elevi Republica Moldova     
* Locuri alocate romi   

Nr. 
crt. Unitatea de învăţământ/ filiera Număr clase 

aprobate 
Număr locuri 

aprobate 
Media ultimului 

admis Codul 
Locuri rezervate 

elevi Rep. 
Moldova 

Locuri 
rezervate 

rromi 
Profilul si specializarea 

1 

Liceul Teoretic "Ioan Petrus", 
Otopeni  3 84       6   

Teoretică 
1 28 6,84 140   2 Uman - Filologie 

1 28 6,05 141   2 Real - Matematică-
informatică 

1 28 6,79 142   2 Real - Stiinte ale naturii 

2 
Liceul Teoretic “Traian 

Lalescu“, Brănești  2 56     4     

Teoretică 1 28 5,69 150 2   Uman - Filologie 
1 28 4,58 151 2   Real - Știinţe ale naturii 

3 

Liceul Teoretic "Horia 
Hulubei", Măgurele  4 112       8   

Teoretică 

1 28 5,52 137   2 Uman - Filologie 

1 28 3,49 138   2 Real - Matematică - 
informatică 

2 56 3,66 139   4 Real - Știinţe ale naturii 

4 

Liceul Teoretic "Mihail 
Kogalniceanu", Snagov   4 112     4 4   

Teoretică 
2 56 4,76 143 2 2 Uman - Filologie 

1 28 4,18 144 2   Real - Matematică - 
informatică 

Tehnologică 1 28 4,26 146   2 Servicii - Turism si 
alimentatie 

5 

Liceul Teoretic "Alexandru 
Rosetti", Vidra  2 56       4   

Teoretică 1 28 3,68 136   2 Uman - Știinţe sociale 
Teoretică 1 28 3,18 135   2 Uman - Filologie 



 

 

6 
Colegiul Silvic "Theodor 

Pietraru" Brănești 2 56     2 2   

Tehnologică 2 56 3,89 101 2 2 Resurse naturale și protecţia 
mediului - Silvicultura 

7 

Liceu Tehnologic "Dumitru 
Dumitrescu", Buftea 6 168     6 6   

Teoretică 
1 28 7,30 116 2   Real - Matematică-

informatică 
1 28 5,57 119   2 Real - Știinţe ale naturii 
1 28 6,18 115 1 1 Uman - Filologie 

Tehnologică 
1 28 4,50 117 1 1 Tehnic - Mecanica 

1 28 2,90 113 1 1 Tehnic - Constructii, instalatii 
si lucrari publice 

1 28 3,46 114 1 1 Tehnic - Electric 

8 

Liceul Tehnologic "Barbu A. 
Stirbey", Buftea  2 56       4   

Tehnologică 1 28 3,37 106   2 Servicii - Turism si 
alimentatie  

Tehnologică 1 28 4,38 105   2 Servicii - Economic 

9 

Liceul Tehnologic "Cezar 
Nicolau", Brănești  2 56     2 2   

Tehnologică 1 28 3,46 107   2 Resurse naturale și protecţia 
mediului - Agricultura 

Tehnologică 1 28 3,88 108 2   Servicii - Economic 

10 

Liceul Tehnologic "Pamfil 
Seicaru", Ciorogârla  5 140     4 6   

  

1 28 2,51 127 2   Tehnic - Electric 
1 28 4,04 128   2 Tehnic - Mecanica 

1 28 5,16 129 1 1 Servicii - Turism si alimentatie  

1 28 3,72 126 1 1 Servicii - Economic 

1 28 2,87 125   2 Resurse naturale și protecţia 
mediului - Agricultura 

11 

Liceul Tehnologic "Vintila 
Bratianu", Dragomirești Vale  2 56       4   

  1 28 3,52 131   2 Resurse naturale și protecţia 
mediului - Agricultura 

1 28 2,40 132   2 Servicii - Economic 



 

 

12 

Liceul Tehnologic "Doamna 
Chiajna", Roșu - Chiajna  2 56       4   

Tehnologică 
1 28 6,75 112   2 Servicii - Turism si alimentatie 

1 28 7,20 110   2 Tehnic - Electronica 
automatizari bilingv spaniolă 

13 

Liceul Tehnologic "Nicolae 
Balcescu", Voluntari  5 140       10   

Tehnologică 1 28 5,00 120   2 Tehnic - Constructii, instalatii si 
lucrari publice 

2 56 3,51 121   4 Servicii - Economic 

Teoretică 1 28 4,83 124   2 Real - Știinţe ale naturii 
1 28 3,53 122   2 Uman - Filologie 

14 
Liceul Teoretic "Radu 

Popescu", Popești Leordeni   1 28       2   

Teoretică 1 28 4,19 148   2 Real - Știinţe ale naturii 

15 Liceul Teoretic nr. 1, Periș  1 28       2   
Teoretică 1 28 4,22 152   2 Uman - Filologie 

 
PLAN SCOLARIZARE 

aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI*), an școlar 2015/2016 
(urmează a fi ocupate prin susţinerea unor teste sau probe de verificare a cunoștinţelor)

*)  Vocaţional - NU PARTICIPĂ LA ADMITEREA COMPUTERIZATĂ 
          

Nr. 
crt. Unitatea de învăţământ/ filiera Număr clase 

aprobate 
Număr locuri 

aprobate Profilul si specializarea  

1 
Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu", Snagov   1 28   

Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv (kaiac - canoe, 
canotaj) 

2 
Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna", Roșu -Chiajna 1 28   

Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv (yachting, fotbal, 
lupte) 

3 
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SFANTA 

FILOFTEIA" BRĂNEȘTI 1 28   

Vocaţional 1 28 Teologic - Tehnician pentru  
tehnici artistice-patrimoniu 

4 Liceul cu program sportiv cu clasele I - XII, Clinceni 1 28   
Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv (fotbal) 

5 Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", Dragomirești Vale 1 28   
Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv (handbal, rugby) 



 

 

 
 

 
PLAN DE ȘCOLARIZARE 

aprobat pentru clasa a IX-a LICEU CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, an școlar 2015/2016 
(urmează a fi ocupate in sedinta publica) 

 
Nr. crt. Unitatea de învăţământ/ filiera Număr clase 

aprobate 
Număr locuri 

aprobate Profilul si specializarea  

1 Liceu Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", Buftea 1 28   
Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 

2 COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRANESTI 1 28   
Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 

3 Liceul Teoretic “Traian Lalescu“, Brănești  1 28   
Teoretică 1 28 Uman - Filologie 

4 
Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru", Ciorogârla  1 28   

Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 

5 
Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", Dragomirești Vale 1 28   

Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 

6 
Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu", Voluntari  1 28   

Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 

7 
LICEUL TEORETIC CU CL.I-XII "MIHAIL 

KOGĂLNICEANU" SNAGOV 1 28   
Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 

8 
Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti", Vidra              

Penitenciar Jilava                          1 28   
Teoretică 1 28 Uman - Știinţe sociale 

9 Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau", Brănești  1 28   
Teoretică 1 28 Real - Știinţe ale naturii 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE ȘCOLARIZARE 

aprobat pentru clasa a IX-a LICEU, 
INVATAMANT PARTICULAR, an școlar 2015/2016 

 

Nr. 
crt. Unitatea de învăţământ/ filiera Număr clase 

aprobate 
Număr locuri 

aprobate 
Media 

ultimului 
admis 

Codul Profilul si 
specializarea  

1 

Liceul Teoretic " Mark Twain International 
School" 3 48       

Teoretica 

1 16   - 
REAL - Matematica 
informatica - bilingv limba 
engleză 

1 16   - REAL - Stiinte ale naturii  - 
bilingv limba engleză 

1 16   - UMAN - Filologie-bilingv 
limba engleză 

2 

Liceul Teoretic "Little London" 4 48       

Teoretica 

1 12     
REAL - Matematica 
informatica 

1 12     REAL - Stiinte ale naturii 
1 12     UMAN - Filologie 
1 12     UMAN - Științe sociale 



 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 

 aprobat pentru învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani, an școlar 2015/2016 
(urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată) 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ/ Domeniul 
pregătirii de bază 

Număr clase 
aprobate 

Număr locuri 
aprobate 

Media ultimului 
admis Codul Calificarea profesională 

1 
COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" 

BRĂNEȘTI 1 28       

Silvicultura 1 28 - 595 Pădurar 

2 
Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey", 

Buftea  1 28       

Comerț  1 28 - 597 Comerciant - Vânzător 

3 
Liceu Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", 

Buftea 1 28       

Mecanică 1 28 - 527 Mecanic auto 

4 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau", 
Brănești  3 84       

Mecanică 1 28 5,00 527 Mecanic auto 

Turism și Alimentație 1 28 - 599 Ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie 

Agricultură 1 28 5,00 589 Lucrător în agricultură 
ecologică 

5 

Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru", 
Ciorogârla  2 56       

Agricultură 1 28 - 588 Lucrător în agroturism 
Mecanică 1 28 5,00 506 Tinichigiu vopsitor auto 

6 
Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", 

Dragomirești Vale  1 28       

Agricultură 1 28 5,00 591 Horticultor 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂ URĂM SUCCES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  
INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEȚEAN ILFOV 

 


