


    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 

0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro   Web: www.isj.dj.edu.ro   

 ______________________________________________________________________________ 

Anexa nr. 1 la NOTA Nr. 338 din 25.06.2015 

 

 

 

 

Admiterea computerizată pentru candidații proveniți din județul Dolj 

 

3 iulie 2015: Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a. 

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere. 

3-4 iulie 2015: Eliberarea fișelor de admitere pentru toți candidații, după primirea de la 
Centrele Zonale de admitere (CZ) și verificarea acestora . 

3-7 iulie 2015: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a 
VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți. 

Introducerea în aplicația online a opțiunilor din fișele de înscriere la nivelul CZ. 

4-8 iulie 2015: Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, 
corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din 
calculator. 

14 iulie 2015: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților 
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 
2016. 

15 iulie 2015: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții 
repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de 
învățământ liceal de stat din județ/municipiul București. 

15 iulie 2015: Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal a listei candidaților 
repartizați în acea unitate. 

16 iulie -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost 
repartizați. 
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Anexa nr. 2 la NOTA Nr. 338 din 25.06.2015 

 

 

 

 

 

Admiterea computerizată pentru candidații proveniți din alte județe 

 
3-8 iulie 2015: Completarea, introducerea în aplicația online și verificarea opțiunilor în 
fișele de înscriere de către absolvenți și de către părinții acestora, asistați de membrii 
comisiei județene din Centrul Special de înscriere (CS) din Inspectoratul Școlar Județean 
Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, după următorul program: 

 

> Vineri, 3 iulie 2015, între orele  09:00÷18:00 

> Sâmbătă, 4 iulie 2015, între orele 10:00÷14:00 

> Duminică, 5 iulie 2015, între orele 10:00÷14:00 

> Luni, 6 iulie 2015, între orele  09:00÷18:00 

> Marți, 7 iulie 2015, între orele  09:00÷18:00 

> Miercuri, 8 iulie 2015, între orele 09:00÷18:00 

 
14 iulie 2015: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților 
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 
2016. 

16 iulie -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost 
repartizați. 
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Anexa nr. 3 la NOTA Nr. 338 din 25.06.2015 

 

 

 

 

 

Admiterea candidaților care au susținut probele de aptitudini 

 
 
3 iulie 2015: Depunerea de către candidați a fișelor de înscriere eliberate de școala de 
proveniență la unitatea liceală unde au fost declarați admiși la probele de aptitudini. 

3 iulie 2015: Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși 
la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de 
învățământ liceal respectivă. 

6 iulie 2015: Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații 
care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini în scopul 
participării la admiterea computerizată în alt județ sau prin înscrierea opțiunilor la școala 
de proveniență. 
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Anexa nr. 4 la NOTA Nr. 338 din 25.06.2015 

 

 

Admiterea și înscrierea în învățământul profesional de stat de 3 ani 

 

26 iunie 2015: Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 
identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei 
suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde  numărul de 
candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite: 

30 iunie 2015: Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

1 iulie 2015: Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul 
unităților de învățământ care au organizat proba. 

Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

2 iulie 2015: Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la proba suplimentară de 
admitere, la școlile care au organizat proba.  

2-3 iulie 2015: Calcularea de către Comisiile de Admitere din unitățile de învățământ a 
mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învățământul profesional. 

Transmiterea, la Comisia de Admitere județeană / a municipiului București, a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de 
stat cu durata de 3 ani de către toate unitățile de învățământ, indiferent daca au desfășurat 
proba de preselecție / admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete 
stabilite de comisia județeană de admitere în învățământul profesional de stat cu durata 
de 3 ani și va cuprinde informații referitoare la:  numele, inițiala tatălui și prenumele 
candidatului, unitatea de învățământ și județul de proveniență, rezultatul la proba de 
preselecție (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea națională, 
nota la proba suplimentară de admitere (după caz), media de admitere. 

3 iulie 2015 Validarea de către Comisia de Admitere Județeană pentru învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu candidații admiși la 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere la învățământul profesional. 

Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților declarați admiși, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional și a celor 
respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
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Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de 
către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși. 

6-7 iulie 2015 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către 
candidații declarați respinși și de către candidații declarați admiși care doresc să renunțe 
la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se 
înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat. 

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa 
a II-a de admitere în învățământul profesional pe baza fișei de înscriere utilizată în etapa I. 

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional pot să se înscrie la 
etapa I de admitere în liceu. 

Candidații declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional 
de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal 
de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. 

Absolvenților respinși în etapa I de admitere la învățământul profesional și absolvenților 
declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat li se 
poate elibera, la cerere, de către unitățile de învățământ gimnazial la care aceștia au 
absolvit clasa a VIII-a, fișa de înscriere la etapa I de admitere în liceu numai pe baza predării 
fișei de înscriere la învățământul profesional. 

8 iulie 2015: Rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere Județeană. 

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, Comisia de Admitere Județeană nu va repartiza 
candidați la calificări pentru care s-a organizat probă de preselecție decât cu acordul 
unităților școlare respective. 

6-10 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au 
fost declarați admiși. 

13 iulie 2015: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților 
înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional după 
depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. 

15 iulie 2015: Afișarea în toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile 
neocupate după etapa I de admitere în  învățământul profesional de stat din 
județ/municipiul București. 


