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Admiterea computerizată pentru candidații proveniți din județul Dolj 

2÷3 iulie 2014:  Eliberarea fișelor de admitere pentru toți candidații, după primirea și verificarea acestora 

de la Centrele Zonale de admitere (CZ). Aceasta presupune: 

 Transmiterea de către CZ la școlile arondate a raportului „Candidați din școală”, în format PDF 

sau în formă listată, pentru validare și confirmare a corectitudinii datelor introduse; 

 Listarea fișelor de înscriere la nivelul CZ prin intermediul aplicației online și predarea acestora la 

școlile arondate; 

 Eliberarea fișelor de înscriere TUTUROR absolvenților școlii, cu excepția celor cărora li s-au 

eliberat fișe de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Acestora din urmă 

li se vor elibera fișele de admitere numai în schimbul celei de la învățământul profesional; 

4 iulie 2014:  Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, după primirea acesteia de la CZ (raportul din aplicație „Ierarhia 

pe școală”).  

Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a de către comisia județeană prin 

publicarea pe site-ul inspectoratului http://www.isj.dj.edu.ro/. 

4÷8 iulie 2014:  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. 

5÷9 iulie 2014:  Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor 

în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator. 

10 iulie 2014:  Termenul limită pentru confirmarea finalizării introducerii opțiunilor de către CZ, precum 

și marcarea în aplicație (ștergere cu motiv „Neparticipare”) a absolvenților care nu participă la 

repartizarea computerizată (Număr opțiuni = 0). 

Predarea, de către comisia din CZ a plicurilor cu fișele de opțiuni originale la centrul de admitere județean 

după verificarea, sigilarea și ștampilarea acestora. 

15 iulie 2014:  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 2014 – 2015. 

16 iulie 2014:  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți 

din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ. 

Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate. 

17÷25 iulie 2014: Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați 
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Admiterea computerizată pentru candidații proveniți din alte județe 

4÷8 iulie 2014:   

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, 4 iulie 2014, între orele  09:00 ÷ 18:00 

 Sâmbătă, 5 iulie 2014, între orele  10:00 ÷ 14:00 

 Duminică, 6 iulie 2014, între orele  10:00 ÷ 14:00 

 Luni, 7 iulie 2014, între orele  09:00 ÷ 18:00 

 Marți, 8 iulie 2014, între orele  09:00 ÷ 18:00 

15 iulie 2014:   

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 2014 – 2015. 

17÷25 iulie 2014:  

Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați 
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Admiterea candidaților care au susținut probele de aptitudini 

3 iulie 2014:  

Transmiterea de către comisia de admitere județeană către unitățile de învățământ liceal care au organizat 

probe de aptitudini a exportului din aplicația online cuprinzând mediile de admitere.  

3÷4 iulie 2014:   

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. 

4 iulie 2014:   

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. 

7 iulie 2014:   

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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Admiterea candidaților înscriși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

 

3 iulie 2014:  Transmiterea de către comisia de admitere județeană către unitățile de învățământ care au 

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

media de absolvire a învățământului obligatoriu, precum și media la probele de la evaluarea națională de 

la sfârșitul clasei a VIII-a. 

Realizarea, la nivelul unităților de învățământ care au înscris elevi pentru admitere în învățământul 

profesional cu durata de 3 ani, a listelor cu candidații admiși, în ordinea descrescătoare a mediei de 

admitere la învățământul profesional. 

Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ 

profesional cu durata de 3 ani, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană a listelor 

cu candidații admiși. 

4 iulie 2014:  Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși și 

afișarea listei în unitatea de învățământ care a înscris elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

Transmiterea de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani 

la unitățile de învățământ gimnazial a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea 

în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

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 cu durata de 3 ani.  

5÷6 iulie 2014: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile la care candidații au fost declarați admiși. 

5÷6 iulie 2014: Ridicarea fișelor de înscriere de către candidații declarați respinși, precum și de către cei 

declarați admiși care renunță la locul ocupat în învățământul profesional. 

6 iulie 2014:  Afișarea listei candidaților înmatriculați în învățământul profesional cu durata de 3 ani 

după retragerea celor care optează pentru participarea la admiterea în liceu. 

Transmiterea de către unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere 

județeană a listelor finale cu candidații înmatriculați la învățământul profesional cu durata de 3 ani. 

7 iulie 2014:  Afișarea la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ profesional a 

locurilor rămase libere după etapa I. 
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Avem rugămintea ca, toate unitățile cu nivel de învățământ gimnazial, să listeze, să afișeze la avizierul școlii și să distribuie fiecărui diriginte, pentru a aduce la cunoștința absolvenților și părinților prezenta ERATĂ 

ERATĂ 
FOARTE IMPORTANT! 

Codul cu numărul 135 a fost invalidat. 

În broșura admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional de 

stat de 3 ani, la pagina 8, în partea stângă jos, a fost atribuit codul 135 pentru 

calificarea „tehnician în instalații electrice” la Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova. 

El a fost invalidat în aplicația informatică a admiterii deoarece atribuirea 

codurilor la profilul tehnologic se face pe domenii nu pe calificări. 

Deci, cine optează pentru calificarea  „tehnician în instalații electrice” la Colegiul 

„Ștefan Odobleja” Craiova va trece pe fișă codul 134, care este același pentru cele 

două calificări ale domeniului electric de la Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova. 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 
Comisia Județeană de Admitere 


