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PRECIZĂRI la Anexa nr. 3 la NOTA Nr. 341 din 01.07.2014 

 

 

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.  

 

Pentru operativitate, în măsura în care este posibil, rugăm liceele vocaționale să trimită un email pe adresa 

dorel.popa@hotmail.com din care să rezulte adresa de email de contact, pe care să putem transmite baza 

de date cu mediile de admitere.  
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PRECIZĂRI la Anexa nr. 4 la NOTA Nr. 341 din 01.07.2014 

 

 

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. 

 

 

Pentru operativitate, în măsura în care este posibil, rugăm liceele care au candidați admiși la probele de 

cunoștințe din învățământul profesional cu durata de 3 ani, să trimită un email pe adresa 

dorel.popa@hotmail.com din care să rezulte adresa de email de contact, pe care să putem transmite baza 

de date cu mediile de admitere și modelul raportării, către comisia județeană, în format electronic, așa 

cum a fost subliniat mai sus. 
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