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ADMITEREA  

 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
 
 

 
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, 

admiterea în învățământul profesional de stat și admiterea în învățământul 
dual, pentru anul școlar 2019-2020. 

 
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 2018-2019. 

 
Pe lângă versiunea tipărită a revistei, versiunea electronică a acesteia se 

poate descărca de pe site-ul www.isjilfov.ro 
  

 
 

MULT SUCCES! 

Comisia de Admitere a Județului Ilfov 

 

http://www.isjilfov.ro/
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 
 
LEGISLAŢIE 
 OMEN 4829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2019-2020; 
 Anexa 1 la OMEN 4829/2018 privind Calendarul admiterii și calculul mediei de admitere în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020; 
 OMECTS 4802/2010 privind organizarea si desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2011-2012; 
 OMEN 4432/2014 – Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele 

vocaţionale; 
 O.M.E.N. 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

învăţământul profesional de stat;  
 O.M.E.N. 5031/2018 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat și 

învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020. (Anexa 1 și 2);  
 O.M.E.N.C.S. 3556/2017 privind Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a admiterii în 

învăţămâtul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 de organizare şi funcţionare a învăţământului 
profesional de stat. 

 
INFORMAŢII GENERALE  

DESPRE ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2019/2020 
 

În prezenta broșură, prezentăm răspunsuri unor întrebări și neclarităţi pe care voi, părinţi și elevi de 
clasa a VIII-a, le așteptaţi în mod sigur. 
 
 Ce este important să știți? 
 Opţiunile dumneavoastră se vor face numai pentru liceele din judeţul Ilfov (conform codurilor din 
această broșură) sau numai pentru liceele din alt judeţ sau din Municipiul București (conform codurilor din 
broșurile care vă vor fi puse la dispoziţie de centrele speciale de înscriere din judeţele unde doriţi să candidaţi). 

Pentru cei care vor opta pentru licee din Municipiul București, Centrul municipal special de înscriere 
pentru candidaţii din alte judeţe se va afla de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

Pentru candidaţii din alte judeţe care vor să opteze pentru licee din judeţul Ilfov, Centrul judeţean 
special de înscriere va fi organizat în sediul Liceului Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele, str. Fizicienilor nr. 42, 
Oraș Măgurele. 
 Se pot înscrie: 

- absolvenţii de gimnaziu promoţia 2019, indiferent de vârstă, precum și cei din promoţiile anterioare 
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020, pentru licee cursuri de zi; 

- absolvenţii de gimnaziu din promoţiile anterioare, pentru licee cursuri cu frecvenţă redusă, dacă 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020. 
 Ce  trebuie  să  aveți  în vedere? 
 Reţeaua unităţilor liceale se află în această broșură. 
 Filierele, domeniile (calificările) și codurile aferente acestora, pentru a putea opta în cunoștinţă de 
cauză: toate acestea se află în prezenta broșură. 
 Fișa cuprinzând date personale, medii și opţiuni: un exemplar pentru a vă crea o ciornă se află în broșură. 
Sfatul nostru este să completaţi în creion această fișă și numai după aceea să treceţi opţiunile în fișa originală, 
evitând astfel eventuale erori, neatenţii sau ștersături și – în final - contestaţii imposibil de rezolvat. 

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală 
obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de 
până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu 
media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 si 2009. 
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Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 si 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca 
medie aritmetică, cu doua zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a 
VIII-a. 

Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute 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 Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, 
fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 

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

Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generala la Evaluarea Naţionala 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. 

Excepţie de la aceste prevederi fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu 
regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă și clasele 
cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoștinţelor la limbă 
maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii 
învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea 
Naţională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 
inclusiv, cu sintagma „testele naţionale”, pentru absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma 
„tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 si 2009. 

Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul 
de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile 
generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. 

Media generală menţionată anterior se calculează, chiar daca este inferioară notei 5.00. 
 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
 
Susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă 

modernă/maternă se va desfăşura după cum urmează: 
 13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea 

cunoştinţelor de limbă modernă/maternă; 
 15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea 

cunoştinţelor de limbă modernă/maternă; 
 20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea 

cunoştinţelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia 
permite acest lucru; 

 24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă/maternă. 

 
Admiterea în licee se va desfășura, în cadrul etapei I (etapă computerizată), conform Anexei 

nr. 1 la OMEN Nr. 4829/30.08.2018, după cum urmează: 
 3 - 7 iulie 2019: Completarea opţiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date 

computerizată a datelor din fișele de înscriere; 
 4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidaţi și părinţi a fișelor editate de calculator, corectarea 

greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator; 
 12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a 

care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; 
 15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidaţii au fost repartizaţi; 
 19, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale 

apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu și-au depus dosarele 
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de înscriere în termen și a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în 
etapa repartizării computerizate. 
 
DE REŢINUT: 
 3 iulie 2019 – validarea de către Comisia de admitere a judeţului Ilfov a listei candidaţilor admiși la liceele/clasele 

la care s-au susţinut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ. 
 8 iulie 2019 – Predarea de către Comisia din centrul de înscriere a fișelor de opţiuni originale la Comisia 

de admitere a judeţului Ilfov 
 

ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI ȘI A 
CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL 

 15 mai 2019: Afișarea locurilor speciale pentru candidaţii romi; 
 10 – 14 iunie 2019: Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi (1); 
 9 – 10 iulie 2019: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 

 
Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel: 
 23 iulie 2019: Afișarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă/maternă; 
 24 - 25 iulie 2019: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 

verificare a cunoștinţelor de limbă modernă/maternă; 
 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștinţelor de limbă 

modernă/maternă; 
 24 - 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu 

au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau 
care și-au încheiat situaţia școlară ulterior etapei anterioare;  

 31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost 
repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au 
încheiat situaţia școlară ulterior etapei anterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  În mod excepțional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la data de 28 iunie 2019, 
cu avizul președintelui comisiei de admitere a județului Ilfov 

CUM SE CALCULEAZĂ MEDIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL? 
 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se 
calculează după următoarea formulă:  MA=0,2 x ABS + 0,8 x EN (MA = medie admitere; 
ABS = medie generală de absolvire a claselor V-VIII; EN = medie generală obţinută la 
evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, conform Anexei nr. 1 la OMEN 
Nr. 4829/30.08.2018. 
 
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 obţinute la probele de aptitudini, 
MA este media de admitere și MFA este media finală de admitere 
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ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
 

 15 - 18 iulie 2019 – înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor de seriile 
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; 

 19, 22, 23 iulie 2019- repatizarea candidaţilor de seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 pe locurile de la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă. 

 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ÎN ANUL 

ŞCOLAR 2019-2020 
 
Ce avantaje vor avea elevii dacă urmează cursurile învățământului profesional și 

învățământului dual? 
 

 cel mai important avantaj fiind diploma (atestatul de certificare profesională) care este recunoscută 
atât în ţară, cât şi în Uniunea Europeană. Iar aceasta duce la găsirea mai uşor a unui loc de muncă 
remunerat conform calificării. 
 un alt beneficiu al parcurgerii acestor forme de învăţământ este susţinerea financiară de 200 lei/lună 
pe care o primesc toţi elevii admişi, prin programul „Bursa profesională“, derulat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. Totodată, elevii pot beneficia şi de alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, 
conform contractului de practică semnat de unităţile de învăţământ împreună cu agenţii economici. 

Potrivit planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, absolvenţii de gimnaziu din judeţul Ilfov 
au posibilitatea să aleagă dintr-o paletă largă de calificări profesionale. 
 
LEGISLAŢIE 
Învățământ profesional de stat și învățământ dual: 

 OMEN 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul profesional de stat; 

 OMEN 5031/2018 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat și 
învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020. (Anexa 1 și 2); 

 OMENCS 3556/2017 privind Metodologia – cadru de organizareși desfășurare a admiterii în 
învăţămâtul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 de organizare şi funcţionare a 
învăţământului profesional de stat. 

 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 

 
ETAPA I de admitere în învățământul profesional de stat și învățământul dual: 

 24-26 iunie 2019 - unităţile de învăţământ gimnazial completează şi eliberează la cererea elevilor și a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fișa de înscriere în învăţământul profesional de stat. 
N O T Ă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a 

VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 
Fișa de opţiuni pentru învăţământul dual se eliberează de către unitatea de învăţământ care 

organizează învăţământ dual. 
 24-26 iunie 2019 - pe baza fișei de înscriere elevii se vor înscrie la unităţile de învăţământ care 

organizează proba de preselecţie în învăţământul profesional de stat. 
N O T Ă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

 27-28 iunie 2019 - Se va derula proba de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învăţământ care 
organizează preselecţie. 

 28 iunie 2019 - Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a 
organizat sesiunea de preselecţie. 

 28 iunie 2019 - Ridicarea de către candidaţii respinși la preselecţie a fișelor de înscriere la 
învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de 
preselecţie. 
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 28 iunie – 1 iulie 2019 - Înscrierea candidaţilor respinși la preselecţie la unităţile de învăţământ care 
școlarizează în învăţământul profesional de stat și învăţământul dual care nu au organizat sesiune 
de preselecţie, pe baza fișei de înscriere în învăţământul profesional de stat. 
N O T Ă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.  
Înscrierea candidaţilor respinși la unităţile de învăţământ care au organizat preselecţie și care au ridicat 

fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de 
învăţământ și a calificărilor profesionale pentru care optează. 
 1 iulie 2019 - Afișarea informaţiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a 

candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere de 
către unităţile de învăţământ. 

  2-3 iulie 2019 – Desfășurarea probei suplimentare de admitere la unităţile de învăţământ 
profesional și învăţământ dual. 
N O T Ă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările 
profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile. 

 4 iulie 2019 - Afișarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor. 
 5 iulie 2019 – Validarea de către Comisia de admitere a judeţului Ilfov a candidaţilor declaraţi admiși 

în învăţământul profesional de stat și dual 
 8 - 12 iulie 2019 – Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au 

fost declaraţi admiși. 
 15-16 iulie 2019 – Rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de admitere a judeţului Ilfov. 

Comisia de admitere a judeţului Ilfov nu va repartiza candidaţi la calificări pentru care s-a organizat 
probă de preselecţie decât cu acordul unităţilor școlare respective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și învățământul dual: 
 
 22 – 24 iulie 2019: Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru 

învăţământ profesional de stat pentru candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 
participat, dar nu au fost repartizaţi/admiși la liceu, învăţământul profesional sau învăţământul dual, și 
care solicită să participe la admiterea în învăţământul profesional de stat în etapa a II-a. 

 22 – 24 iulie 2019: Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional sau învăţământul dual la care 
au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează sesiune de preselecţie pe baza 
fișelor de înscriere în învăţământul profesional de stat și învăţământul dual. 

 25, 26, 29 iulie 2019: 
 Derularea probei de preselecţie,după caz; 
 Desfășurarea probei suplimentare de admitere, după caz; 

CUM SE CALCULEAZĂ MEDIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL? 

 

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ: 
 MAIP/MAID = MA = 20 ABS + 80 EN/100 , unde:  MAIP = media de admitere în învăţământul 
profesional; MAID = media de admitere în învăţământul dual; MA = media de admitere calculată 
conform art. 10 lit. a); ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;  EN = media 
generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; 
 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învățământ: 
MAIP/MAID = 70 x MA + 30 x PSA/100, unde: MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 
MAID = media de admitere în învăţământul dual; MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a); 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
 

Media de admitere în învățământul profesional și în învățământul profesional se calculează cu 
două zecimale, fără rotunjire. 
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  Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţii de învăţământ care a 
organizat proba; 

  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 și în 
învăţământul dual. 

 30 iulie 2019- Primirea de către Comisia de admitere a judeţului Ilfov a cererilor de înscriere la 
învăţământul profesional și învăţământul dual din partea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 
participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 
calendar sau care și-au încheiat situaţia școlară ulterior etapelor anterioare. 

 31 iulie – 1 august 2019: Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană a absolvenţilor clasei a 
VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în 
perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situaţia școlară ulterior etapelor anterioare. 

 
NOTĂ: Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 

precedenți şi au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-
au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul 
profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/domeniu de 
pregătire/specializare/calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică 
prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.(Art. 
5 din O.M.E.N. 5031/2018 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat și 
învățământul dual pentru anul şcolar 2019-2020). 
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ 
 
Admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de locuri 

acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, aprobat de Ministerul Educației Naționale. 
 
       În unităţile de învăţământ, absolvenţii claselor a VIII-a, care deţin recomandarea scrisă prin care se 
atestă apartenenţa la etnia romă, vor completa cererea tip ISJ Ilfov până la data de 14 iunie 2019. 
      Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei, trebuie să 
depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte: 
 cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea școlară pe care 

doresc să o urmeze (tipizat ISJ Ilfov); 
 fișa de înscriere 2019; 
 anexa la fișa de înscriere pentru candidaţii care au susţinut și au promovat probele de verificare a 

aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă/maternă; 
 copie după cartea de identitate (dacă este cazul)/certificatul de naștere; 
 recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, 

legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și NU faptul că fac parte din 
respectiva organizație; 

 adeverinţă de la unitatea școlară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII și media de 
admitere; 

 foaia matricolă pentru clasele I - VIII; 
 fișa medicală. 

 
Pentru elevii de etnie romă, dosarele se primesc la centrul special organizat la Școala Gimnazială 

Nr. 1, Pantelimon, județul ILFOV, în perioada 10 - 14 iunie 2019. 
 
Centrul de înscriere pentru candidații de etnie romă 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon, județul Ilfov 
ADRESA:  Str. Miorița nr. 24 A 
NUMĂR DE TELEFON: 021.313.51.52/021.312.13.03 
  
 
Repartizarea candidaților romi se realizează în data 9 iulie 2019, de către Comisia de Admitere a 

județului Ilfov la Școala Gimnazială Nr. 1, Pantelimon, județul Ilfov, după un orar care va fi comunicat 
ulterior. 

 
Repartizarea se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor 

exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru 
rezolvarea cazurilor speciale. 
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CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 PE LOCURILE 
SPECIALE PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ 

 
Nr. înreg. ISJ Ilfov  _______ / ___________         
Nr. înreg. unitatea de învățământ: _______ / ___________ 
Nr. înreg. centru de înscriere: _______ / ___________ 

 
 
 
 

Doamna Inspector Școlar General 
 

 Subsemnatul(a) ____________________________________________________________ 
domiciliat(ă) în localitatea _________________________________________________ , strada  
____________, nr. ____________, bloc __________, scară ________, etaj __________, ap. ________ 
sectorul/judeţul _____________________, nr. telefon ______________________, absolvent(ă) al/a 
___________________________________________________, în anul școlar ___________________, vă rog 
să-mi aprobaţi înscrierea pe locurile speciale pentru romi în clasa a IX-a,  învăţământ liceal de stat, în anul 
școlar 2019/2020. 
 Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 Fișă de înscriere eliberată de școala absolvită; 
 Copie după cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naștere; 
 Recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a 

romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și NU faptul că fac parte din 
respectiva organizație; 

 Adeverinţă de la unitatea școlară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII și media de 
admitere; 

 Foaia matricolă pentru clasele I-VIII; 
 Cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea școlară pe 

care doresc să o urmeze; 
 Anexă la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de 

verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; 
 Fișă medicală. 
Am luat la cunoștinţă prevederile „Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012”, aprobată prin OMECTS 4802/31.08.2010 și a 
Calendarului Admiterii în clasa a IX-a învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020, 
aprobat prin OMEN 4829/30.08.2018.  
   
 
 
 Data,                                                                                Semnătura, 
 __________________                                                  .........................................                                                                                                        
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  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 PE 
LOCURILE SPECIALE PENTRU CANDIDAŢII DE ETNIE ROMĂ 

 
Nr. înreg. ISJ Ilfov  _______ / ___________         
Nr. înreg. unitatea de învățământ: _______ / ___________ 
Nr. înreg. centru de înscriere: _______ / ___________ 

 
 
 

Doamna Inspector Școlar General 
 
 

 Subsemnatul(a) ____________________________________________________________ 
domiciliat(ă) în localitatea _________________________________________________ , strada  
____________, nr. ____________, bloc __________, scară ________, etaj __________, ap. ________ 
sectorul/judeţul _____________________, nr. telefon ______________________, absolvent(ă) al/a 
___________________________________________________, în anul școlar ___________________, vă rog 
să-mi aprobaţi înscrierea pe locurile speciale pentru romi în clasa a IX-a, învăţământ profesional, în anul 
școlar 2019/2020. 
 Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 Fișă de înscriere eliberată de școala absolvită; 
 Copie după cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naștere; 
 Recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a 

romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și NU faptul că fac parte din 
respectiva organizație; 

 Adeverinţă de la unitatea școlară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII și media de 
admitere; 

 Foaia matricolă pentru clasele I-VIII; 
 Cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea școlară pe 

care doresc să o urmeze; 
 Anexă la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de 

verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; 
 Fișă medicală. 

 
Am luat la cunoștinţă prevederile „Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ 5068/31.08.2016 și a Calendarului Admiterii în 
clasa a IX-a învățământ profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 
5031/04.09.2018.  
 
 
 Data,                                                                                                                    Semnătura, 
 __________________                                                                                   .........................................             
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OFERTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL  
DIN JUDEŢUL ILFOV 

 
 

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL ILFOV 
 

Nr. 
crt Denumire lunga Localitate 

superioara Judet Strada Numar Telefon Nivel de 
școlarizare 

1.  Liceul Tehnologic "Barbu A. 
Ştirbey" Buftea Oraş Buftea Ilfov Liceului 5 0213505731 Liceu    

2.  Liceul Tehnologic "Dumitru 
Dumitrescu" Buftea 

Oraş Buftea Ilfov Bucureşti - 
Târgovişte  145 0213515911 Liceu    

3.  Liceul Teoretic "Horia 
Hulubei" Măgurele 

Oraş 
Măgurele Ilfov Fizicienilor 42 0214574426 Liceu    

4.  Liceul Teoretic "Ioan 
Petruş" Otopeni 

Oraş Otopeni Ilfov 23 August 4 0213512278 Liceu    

5.  Liceul Teoretic "Radu 
Popescu" Popești Leordeni 

Oraş Popeşti 
Leordeni Ilfov Leordeni 52 0214673423 Liceu    

6.  Liceul Tehnologic "Nicolae 
Bălcescu" Voluntari 

Oraş 
Voluntari Ilfov Voluntari 94-98 0314378150 Liceu    

7.  Liceul German ”Hermann 
Oberth” Voluntari 

Oraş 
Voluntari Ilfov Pipera-

Tunari 34E 0212312045 Liceu 
particular 

8.  Liceul Teoretic "Little 
London Pipera" 

Oraş 
Voluntari Ilfov Iancu 

Nicolae  65 0212678954 Liceu 
particular 

9.  Liceul Teoretic "Mark Twain 
International School" 
Voluntari 

Oraş 
Voluntari Ilfov Erou Iancu 

Niculae 25B 0212678912 Liceu 
particular 

10.  Colegiul Silvic “Theodor 
Pietraru“ Brănești 

Brăneşti Ilfov Slt.Petre 
Ionel 4 0213501270 Liceu 

11.  Liceul Tehnologic "Cezar 
Nicolau" Brănești 

Brăneşti Ilfov I.C Bratianu 1 B 0213501225 Liceu 

12.  Liceul Teoretic "Traian 
Lalescu“ Brănești 

Brăneşti Ilfov Slt. Petre 
Ionel 2 0213501330 Liceu 

13.  Seminarul Teologic Liceal 
Ortodox "Sfânta Filofteia" 
Brănești 

Brăneşti Ilfov I.C. Bratianu  1 0213511004 Liceu 

14.  Liceul Tehnologic "Doamna 
Chiajna" Roșu 

Chiajna Ilfov 1 Decembrie 
1918 90 0214360404 Liceu 

15.  Liceul Tehnologic "Pamfil 
Șeicaru" Ciorogârla 

Ciorogârla Ilfov Scolii 15 0213159114 Liceu 

16.  Liceul Cu Program Sportiv 
Nr. 1 Clinceni 

Clinceni Ilfov Principala 107 0213694040 Liceu 

17.  Liceul Tehnologic "Vintilă 
Brătianu" Dragomirești Vale 

Dragomireşti-
Vale Ilfov Micsunelelor 166 0214367190 Liceu 

18.  Liceul Teoretic Nr. 1 Periş Periş Ilfov  Principală 580 0212670970 Liceu 
19.  Liceul Teoretic "Mihail 

Kogălniceanu" Snagov 
Snagov Ilfov Intrarea 

Narciselor 8 0213521997 Liceu 

20.  Liceul Teoretic "Alexandru 
Rosetti" Vidra 

Vidra Ilfov  Gării 65 0213612261 Liceu 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI, an şcolar 2019/2020 
(urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată) 

 
* Locuri alocate elevi Republica Moldova 
* Locuri alocate romi 

 
Unitatea de învățământ/ filiera Număr 

clase 
aprobate 

Număr 
locuri 

aprobate 

Media 
ultimului 

admis 

Codul Locuri 
rezervate 
elevi Rep. 
Moldova 

Locuri 
rezervate 

rromi 

Profilul si specializarea 

Liceul Teoretic "Ioan Petrus", Otopeni  3 84       6   

Teoretică 
1 28 7,07 138   2 Umanist - Filologie 
1 28 7,18 139   2 Real - Matematică-informatică 
1 28 6,89 140   2 Real - Ştiinţe ale naturii 

Liceul Teoretic “Traian Lalescu“, Brăneşti  2 56       4   
Teoretică 2 56 5,79 148   4 Umanist - Filologie 
Liceul Teoretic "Horia Hulubei", Măgurele  4 112     2 6   

Teoretică 
1 28 6,09 135   2 Umanist - Filologie 
1 28 3,40 136   2 Real - Matematică - informatică 
2 56 3,62 137 2 2 Real - Ştiinţe ale naturii 

Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu", Snagov   4 112       8   

Teoretică 2 56 2,07 141   4 Umanist - Filologie 
1 28 3,05 145   2 Real - Ştiinţe ale naturii 

Tehnologică 1 28 4.37 143   2 Servicii - Turism - Tehnician în turism 
Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti", Vidra  2 56       4   

Teoretică 1 28 3,07 134   2 Umanist - Ştiinţe sociale 
1 28 3,18 133   2 Umanist - Filologie 

Colegiul Silvic "Theodor Pietraru" Brăneşti 2 56       4   
Teoretică 1 28 2.61 103   2 Umanist - Științe sociale 

Tehnologică 1 28 3.36 101   2 Resurse naturale şi protecţia mediului - 
Silvicultura 

Liceu Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", Buftea 6 168       12   

Teoretică 

1 28 7,09 117   2 Real - Matematică-informatică 
1 28 - 117   2 Real - Matematică-informatică - Intensiv  
1 28 6,00 119   2 Real - Ştiinţe ale naturii 

1 28 6,22 116   2 Umanist - Filologie 

Tehnologică 1 28 3,90 118   2 Tehnic - Mecanica de montaj, întreținere și 
reparații - Tehnician mecanic pentru 
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întreținere și reparații 
1 28 3,18 115   2 Tehnic - Electric - Tehnician electrotehnist 

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

Tehnologică 
1 28 4,09 108   2 Servicii - Alimentație -  Tehnician în 

gastronomie 

1 28 4,78 106   2 Servicii - Economic - Tehnician în activități 
economice 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau", Brăneşti  2 56     4     

Tehnologică 
1 28 3,79 109 2   Resurse naturale și protecția mediului - 

Agricultură - Tehnician în agricultura 

1 28 4,88 110 2   Servicii - Economic - Tehnician în activități 
economice 

Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru", Ciorogârla  3 84     4 2   

Tehnologică 

1 28 3.51 125 2   Resurse naturale și protecția mediului - 
Agricultură - Tehnician în agroturism 

1 28 4,82 127 2   Servicii - Turism - Tehnician în turism 

1 28 2,30 126   2 Tehnic - Electric - Tehnician electrician 
electronist auto  

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

Tehnologică 
1 28 4.50 129 2   Resurse naturale şi protecţia mediului - 

Tehnician veterinar - Agricultura 

1 28 5,00 130 2   Servicii - Economic - Tehnician în activități 
economice 

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

Tehnologică 

1 28 3,56 114   2 Servicii - Alimentație - Tehnician în 
gastronomie  

1 28 3,01 112   2 
Tehnic - Tehnician operator tehnică de 
calcul - Electronica automatizari bilingv 
spaniolă 

Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu", Voluntari  4 112       8   

Tehnologică 2 56 2,96 120   4 Servicii - Economic - Tehnician în activități 
economice  

Teoretică 1 28 _ 124   2 Real - Ştiinţe ale naturii 
1 28 4,06 121   2 Umanist - Filologie 

Liceul Teoretic "Radu Popescu", Popeşti Leordeni   1 28       2   
Teoretică 1 28 3,53 146   2 Real - Ştiinţe ale naturii 
Liceul Teoretic nr. 1, Periş  1 28       2   
Teoretică 1 28 4,04 149   2 Umanist - Filologie 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU, ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR 

an şcolar 2019/2020 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ/ filiera Număr clase 
aprobate 

Număr locuri 
aprobate 

Media 
ultimului admis 

Profilul si specializarea 

1.  Liceul Teoretic " Mark Twain 
International School" 2 30    

Teoretica 1 15 8,50 REAL - Matematica informatica - bilingv limba engleză 
1 15 8,00 UMANIST - Filologie-bilingv limba engleză 

2.  Liceul Teoretic "Little London" 2 36    
Teoretica 1 18 - Real - Știinţe ale naturii 

1 18 7,72 UMANIST - Știinţe sociale 

3.  Liceul German Hermann Oberth, 
Voluntari 4 60    

Teoretica 1 15 9,78 REAL - Matematica informatica - Limbă de predare - Germană 
maternă 

1 15 9,29 REAL - Stiinte ale naturii - Limbă de predare - Germană maternă 
1 15 _ UMANIST - Filologie - Limbă de predare - Germană maternă 
1 15 7,54 UMANIST - Știinţe sociale - Limbă de predare - Germană maternă 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 
 aprobat pentru învățământul PROFESIONAL de zi cu durata de 3 ani 

an şcolar 2019/2020 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ/ Domeniul pregătirii de 
bază 

Număr 
clase 

aprobate 

Număr 
locuri 

aprobate 

Media 
ultimului 

admis 

Locuri 
rezervate 

rromi 

Codul Calificarea profesională 

1.  Colegiul Silvic "Theodor Pietraru" Brăneşti 1 28   2     
Silvicultura 1 28 _ 2 595 Pădurar 

2.  Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey", Buftea  1 28   2     
Comerţ  1 28 _ 2 597 Comerciant - Vânzător 

3.  Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau", Brăneşti  1 28   2     
Alimentaţie 1 28 2,09 2 599 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie 
4.  Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru", 

Ciorogârla  
4 112   8     

Mecanică de motoare 1 28 2,05 2 527 Mecanic auto 
Mecanică de motoare 1 28 _ 2 506 Tinichigiu vopsitor auto 
Alimentaţie 1 28 3,45 2 599 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie 
Comerţ  1 28 - 2 597 Comerciant vânzător 

5.  Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", 
Dragomireşti Vale  

2 56   4     

Electromecanică 1 28 3.25 2 548 Frigotehnist 
Industrie alimentară 1 28  _ 2 604 Preparator produse din carne și pește 

6.  Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu„ 
Buftea 

1 28   2     

Construcţii instalaţii și lucrări publice 1 28 _ 2 580 Instalator instalaţii tehnico-sanitare și de gaze 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 
 aprobat pentru învățământul PROFESIONAL DUAL de zi cu durata de 3 ani 

an şcolar 2019/2020 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ/ Domeniul pregătirii 
de bază 

Număr clase 
aprobate 

Număr locuri 
aprobate 

Media 
ultimului admis 

Codul Calificarea profesională 

1.  
Liceu Tehnologic "Dumitru Dumitrescu", 
Buftea 

1 27       

Mecanică de motoare 1 27   527 Mecanic auto 

2.  

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau", 
Brăneşti  

2 56       

Finisaje pentru construcţii 
1 

14   577 Mozaicar-montator placaje 
14   578 Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 

Mecanică de motoare 1 28   527 Mecanic auto 

3.  
Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru", 
Ciorogârla  

1 25       

Comerţ  1 25   597 Comerciant vânzător 

4.  

Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", 
Dragomireşti Vale  

2 40       

Electromecanică mașini, utilaje,înstalaţii 1 20   543 Electromecanic utilaje și instalaţii 
industriale 

Industrie alimentară 1 20   604 Preparator produse din carne și pește 

5.  

Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna” Roșu 
- Chiajna 

2 45       

Alimentaţie 1 20   601 Bucătar 
Electronică automatizări 1 25   551 Electronist aparate și echipamente 

6.  

Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” 
Voluntari 

1 28       

Finisaje pentru construcţii 
1 

14   577 Mozaicar-montator placaje 
14   578 Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 
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PLAN SCOLARIZARE 
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU ZI*), an şcolar 2019/2020 

(urmează a fi ocupate prin susținerea unor teste sau probe de verificare a cunoştințelor) 

*)  VOCAȚIONAL- NU PARTICIPĂ LA ADMITEREA COMPUTERIZATĂ 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ/ 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", Roşu - 
Chiajna  

1 28   

Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv  (fotbal) 
3.  SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SFANTA 

FILOFTEIA" BRĂNEŞTI 1 28   

Vocaţional 1 28 Teologic - Tehnician pentru  
tehnici artistice-patrimoniu 

4.  Liceul cu program sportiv nr. 1, Clinceni 1 28   
Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv  (fotbal) 

5.  Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", Dragomireşti 
Vale  1 28   

Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv ( rugby) 
6.  Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu", Voluntari  1 28   

Vocaţional 1 28 Sportiv - Instructor sportiv  (fotbal) 
7.  Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey", Buftea  1 28   

Vocaţional 1 28 Pedagogic - Educator - Învăţător 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 
aprobat pentru clasa a IX-a LICEU CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, an şcolar 2019/2020 

(urmează a fi ocupate in sedinta publica) 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ/ filiera Număr 
clase 

aprobate 

Număr locuri 
aprobate 

Profilul si specializarea 

1.  COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRANESTI 1 28   
Teoretică 1 28 Real - Știinte ale naturii 

2.  Liceul Teoretic “Traian Lalescu“, Brăneşti  1 28   
Teoretică 1 28 Umanist - Filologie 

3.  Liceul Tehnologic "Pamfil Seicaru", Ciorogârla  1 28   
Teoretică 1 28 Real - Ştiinţe ale naturii 

4.  Liceul Tehnologic "Vintila Bratianu", Dragomireşti Vale  2 56   
Teoretică 2 56 Real - Ştiinţe ale naturii 

5.  Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu", Voluntari  1 28   
Teoretică 1 28 Real - Ştiinţe ale naturii 

6.  Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov 1 28   
Teoretică 1 28 Real - Ştiinţe ale naturii 

7.  Liceul Teoretic "Alexandru Rosetti", Vidra                                           
 Penitenciar Jilava                          1 28   

Teoretică 1 28 Umanist - Ştiinţe sociale 
8.  Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau", Brăneşti  1 28   

Teoretică 1 28 Real - Ştiinţe ale naturii 
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