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Ce  trebuie  să  ştii  pentru o  opţiune  

şcolară corectă? 
                                                             

       

Sfaturi  pentru  elevi 
 
 Înainte de a face o alegere : 
    1. Autocunoaşte-te : 

             depistează-ţi interesele, aptitudinile şi reflectează asupra lor; 
             pune-ţi în valoare toate calităţile de  care dispui; 
             corelează nivelul de aspiraţie cu posibilităţile tale reale;  
             adresează-te profesorului diriginte / profesorului psihopedagog  de  la  cabinetul  de  
                 consiliere şcolară  pentru a te ajuta să  decizi. 
    2. Cumpăneşte între interesele tale şi dorinţele părinţilor. 
    3. Interesează-te  în legătură  cu reţeaua şcolară  şi cu meseriile  căutate pe piaţa muncii. 

 

Sfaturi pentru părinţi 
 

 1. Încercaţi să vă cunoaşteţi cât mai bine copilul : 
           depistaţi-i interesele;  
           ajutaţi-l să-şi descopere aptitudinile; 
           discutaţi cu copilul despre  domeniul/ profilul spre care doreşte să se îndrepte; 

     informaţi-vă asupra nivelului de pregătire al copilului la profesorul diriginte. 
 2. Nu impuneţi copilului şcoala sau meseria dorită  de dumneavoastră. 
 3. Ajutaţi-l să-şi câştige încrederea în forţele proprii, pentru a decide singur. 
 4. Pregătiţi-vă şi pentru un eventual eşec. 
 

Sfaturi  pentru  profesorii  diriginţi 
  
Pentru a realiza o activitate de orientare şcolară şi profesională eficientă:  

1. Întocmiţi  pentru fiecare elev fişa psihopedagogică ce reprezintă un instrument de  
investigare  şi cunoaştere a personalităţii elevului.  
2. Ajutaţi cu răbdare şi tact pedagogic fiecare copil să conştientizeze importanţa unei decizii  
    corecte.  
3. Apelaţi pentru cunoaşterea personalităţii copilului la profesorul psihopedagog  din cabinetul 
de consiliere  şcolară  sau  din cadrul Centrului  Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. 
4. Informaţi  elevii cu privire  la reţeaua şcolară, profilurile liceale, domeniile şi calificările   
    profesionale 
5. Supravegheaţi  modul  de completare  al fişei  de opţiuni, ţinând cont de: nivelul de 
pregătire (media de admitere), interese, domiciliul elevului. 
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Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 
 

Anexa I la Ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2011-2012 

                     
         

               unde: 

 
     

        Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de 
prezenta metodologie. 
        Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care 
reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului 
gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine 
Evaluarea Naţională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin separat. 
         (2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru 
admiterea în învăţământul liceal de stat. 
         Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, 
pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se 
poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului . 
         (3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2016, indiferent de vârstă, precum şi cei din 
promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2016 inclusiv, se înscriu 
în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 
        (4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la 
data de 11 septembrie 2013 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu 
frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 
         Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de 

admitere. 

         (2) Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la 

evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media 

generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de 
admitere. 
        (3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MA      = ABS + 3 EN 
        4 

       (4) 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 şi 2009. 
    (10) Excepţie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de 
aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care 
se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face 
în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
 
 

      MA  = media de admitere. 
      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. 
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        Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu 
excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor 
care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru 
romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin 
repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii 
candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor 
aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 
          (2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 
folosind, în ordine, următoarele criterii: 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la  
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în 
cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba   minorităţilor 
naţionale. 
     (4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea 
exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile 
menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi 
la opţiunea solicitată. 
         Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe 
filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de 
admitere şi în funcţie de opţiuni. 
       (2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări 
profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform 
reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, 
până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de 
formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale. 
         Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 
pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de 
începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în 
Anexa III a prezentului ordin. 
         Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la 
liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
         (2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel: 
                                      3APT + MA     =    MFA, 
                                              4 
unde :  APT = nota finală la probele de aptitudini; 
            MA = media de admitere  (calculată conform Art.4); 
           MFA = media finală de admitere. 
       (3) Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se 
calculează astfel: 
                                           APT + MA      =    MFA 
                                                  2 
unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini; 
           MA  = media de admitere (calculată conform Art.4); 
           MFA = media finală de admitere. 
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 (4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 
 
      APT + 3 MA   =  MFA 
                                                4 
 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
          MA  = media de admitere (calculată conform Art.4); 
          MFA = media finală de admitere. 
 
     (5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 
 
                                           NT + MA   =  MFA 
                                                  2 
unde:    NT  = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi    
                        literatura română şi Matematică; 
            MA  =  media de admitere (calculată conform Art.4); 
            MFA = media finală de admitere. 
 
       (6) Media finală de admitere, menionată la alin. (2), (3), (4) şi (5), se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 
       (7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis 
sau respins. 
        Art. 9. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, 
putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi 
de învăţământ. 
       Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi 
moderne, comisia de admitere judeţeană va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba 
modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii, conform 
metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin. 
        (2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în 
care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de 
înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă …”. Se va  indica şi limba 
modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va 
confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei 
fişei de înscriere. 
       (3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de 
învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica 
„nota obţinută la proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul 
nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective. 
       (4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 
indiferent dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale 
de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  
        (6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în 
calculul mediei de admitere. 
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            OMECS Nr. 5.082/ 31.08.2015 : 

       (2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita 
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare 
a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.  

      (3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare 
a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma 
obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, 
corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.  

      (4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și 
instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de 

evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 

parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul 
respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care 
conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista 
menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.  

      (5) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform 
prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne 
de circulaţie internaţională. 

 

      (7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim 
bilingv, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de 
admitere, precum şi toate mediile menţionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi 
declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă. 
     (9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
şi nu au fost repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, 
pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare 
a cunoştinţelor de limbă. 
     (10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a 
candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la 
alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a 
cunoştinţelor de limbă. 
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CALENDARUL ADMITERII  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2016-2017 

Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

 

DATA 

LIMITĂ / 

PERIOADA  

 

EVENIMENTUL 

 Pregătirea  admiterii  

 
  9 mai 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a 

opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 
11 - 31 mai 2016 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere 

şi a planului de şcolarizare 
 

22 iunie 2016 
Transmiterea  de  către  fiecare  unitate  de  învăţământ gimnazial, către comisia 
de admitere judeţeană,    a   bazei   de   date   cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, 
repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 

   8 iulie 2016 Afişarea  în  fiecare  unitate  de  învăţământ  gimnazial,  a listei candidaţilor, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 

   8 iulie 2016 Anunţarea  ierarhiei  la  nivel  judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a. 
 11 iulie 2016 Eliberarea  fişelor  de  înscriere  pentru  candidaţii  care solicită să participe la 

admitere în alt judeţ 

Probele de  aptitudini 
  19 - 20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să 

participe la probe de aptitudini 
23 - 24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini 
25 - 28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini 
   
 30 mai 2016 

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite 
acest lucru 

  31 mai 2016 Afişarea  rezultatelor finale,  în urma  contestaţiilor  probele de aptitudini 
24 iunie 2016 Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor 

candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor 
corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi  

8 iulie 2016 Afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
aptitudini  în unitatea de învăţământ liceal respectivă 

 11 iulie 2016 Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care 
nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini 

Probele  de verificare  a cunoştinţelor de limba modernă  
 
 19 - 20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc 

să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  
 23 - 24 mai 2016 Înscrierea  candidaţilor  pentru  probele  de  verificare  a cunoştinţelor de limbă 

modernă  
25 - 28 mai 2016 Desfăşurarea  probelor  de  verificare  a  cunoştinţelor  de limbă modernă  

   
    30 mai 2016 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  

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

   31 mai 2016 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă  
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  1 - 2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care   candidaţii   au   
susţinut   probele   de   verificare   a cunoştinţelor de limbă modernă 

  
   7 iunie 2016 

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de  verificare  a  
cunoştinţelor de limbă modernă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de 
învăţământ gimnazial absolvite 

Admiterea  candidaţilor  pe locurile speciale pentru romi 

  13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 
 24 iunie 2016 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale 

pentru romi 
 13 iulie 2016 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi – ora 9.00, în sala de 

şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127, 

Târgovişte 

Prima etapă  de admitere a învăţământului liceal de stat, pentru 

candidaţii din seria curentă,  precum  şi pentru cei din seriile  

anterioare  care nu  împlinesc  18 ani  până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2016 – 2017 
    8 - 12 iulie 2016 Completarea  opţiunilor  în  fişele  de  înscriere  de  către absolvenţii clasei a VIII-

a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

Completarea  fişelor  de  înscriere  de  către  absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi 
din alte judeţe, la centrul special de admitere 

  9 - 13 iulie 2016 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea  
greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

    19 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 şcolar 2016 
- 2017 

  20 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi 
proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de 
învăţământul liceal  de stat din judeţ. 

   20 iulie 2016 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor 
repartizaţi în acea unitate 

21 iulie - 29 iulie   
2016 

Depunerea  dosarelor  de  înscriere  la  şcolile  la  care candidaţii au fost 
repartizaţi 
 

A  doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat,  

pentru  candidaţii  din seria  curentă, precum şi pentru cei din 

seriile anterioare  care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2016- 2017 
20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  
21 - 22 iulie 2016 Susţinerea  probelor  de  aptitudini  sau  a  probelor  de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă  
23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a  

cunoştinţelor de limbă modernă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 
20 - 25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima 

repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi 
după prima etapă a admiterii 

25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/ 
clasele care organizează probe de aptitudini. 
 
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă  

28 iulie 2016 Repartizarea  computerizată  a  candidaţilor  din  a  doua etapă a admiterii 
28 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a 
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listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile  respective/din  alte  judeţe,  repartizaţi  
în  a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de 
stat 

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  de stat a listei candidaţilor 
repartizaţi în acea unitate în a doua etapă 

28 - 29 iulie 2016 Depunerea  dosarelor  de  înscriere  la  şcolile  la  care candidaţii au fost 
repartizaţi 

1 - 4 august 2016 Rezolvarea  de  către  comisia  judeţeană  de  admitere  a situaţiilor   speciale   ivite   
după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu 
şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au  participat  la  
primele două repartizări computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru 

candidaţii din seria curentă,  precum şi pentru cei din seriile  

anterioare  care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2016 - 2017 
1 august 2016 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de  

verificare  a  cunoştinţelor de  limbă modernă  
29 august 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  
30 - 31 august 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă 

modernă  
1 - 2 septembrie 

2016 
 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 şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior 
etapelor anterioare 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral  

şi pentru cel cu frecvenţă redusă 
  28 aprilie 2016 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017: Centrul 

Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa,  Calea Domnească, 

nr. 127, etajul I,  Târgovişte (lângă Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița) 
   15 iulie 2016 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 şcolar 2016-2017 

26 - 27 iulie 2016 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 
şcolar 2016-2017 
Dosarele conţin următoarele acte: 
    a) cererea de înscriere; 
    b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz,  certificatul de căsătorie, 
în copie legalizată; 
    c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu  
subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; 
    d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
    e) fişa medicală. 
    Depunerea dosarelor se face la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Dâmboviţa. 
29 iulie 2016 Repartizarea  candidaţilor  din  seriile  anterioare  care  au împlinit vârsta de 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, pe locurile de la 
învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA 

 ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL  

an şcolar  2016 – 2017 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN  CARABELLA” TÂRGOVIŞTE 
Str. Pârvan Popescu nr. 58;  Tel. 0372702678; Fax: 245210785 
E-mail : colegiucarabella@yahoo.com; Website: carabella.ro 
 

Liceu - învăţământ de zi 

               •  filieră teoretică 
 
 profil real     - matematică-informatică - 4 clase / 112  locuri  
 
 profil uman  - filologie   -  2 clase / 56 locuri  
 

COLEGIUL NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE 
Calea Domnească nr. 235;  Telefon/ fax: 0245/ 210966  

E-mail: colegiul@ienachita.com; Website: ienachita.com 
 
               Liceu  - învăţământ de zi  

      • filieră teoretică 
 

profil real:      - matematică-informatică     -  3 clase / 84 locuri 

               - ştiinţe ale naturii                -  2 clasă / 56 locuri 

 

profil uman:  - filologie                              - 1 clasă/ 28 locuri    
                           - filologie bilingv engleză     - 1 clasă/ 28  locuri 
                           - ştiinţe sociale                      - 1 clasă/ 28 locuri 

 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE 
Str. George Cair  nr. 3,   tel.: 0245/ 218453; 

E-mail: cantacuzin@yahoo.com;  Website: cantacuzino.valahia.ro 

Liceu – învăţământ de zi 

 • filieră teoretică 
 
profil real:      - matematică-informatică     - 1 clasă / 28 locuri 

                
 profil uman  - filologie bilingv engleza  -  1 clasă / 28  locuri 

- ştiinţe sociale   - 1 clasă / 28 locuri  

 

               • filieră vocaţională 

 

 profil pedagogic - învățători-educatoare - 2 clase (56 locuri)  
 
 

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE 
Calea Domnească nr. 223,  tel.: 0372 716 576 ; fax:0245/217687; 

E-mail :  colegiul_ec_tgv@yahoo.com Website: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com 

 
           A. Liceu - învăţământ de zi 

•  filieră tehnologică 
 
       profil servicii   
 
Domeniul de pregătire : economic - 5 clase / 140 locuri 
 

Domeniul de pregătire : comerţ -  2 clase / 56 locuri 

  
Domeniul de pregătire : turism şi alimentaţie -  2 clase / 56 locuri 

mailto:colegiucarabella@yahoo.com
mailto:colegiul@ienachita.com
mailto:cantacuzin@yahoo.com
mailto:colegiul_ec_tgv@yahoo.com
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LICEUL TEORETIC „PETRU  CERCEL” TÂRGOVIŞTE 
Str.Pârvan  Popescu nr. 94; tel. 0372 716561,  fax 0245/210169; 

E-mail: liceulpetrucercel@yahoo.com  Website: petrucercel.uv.ro 

 

A. Liceu - învăţământ de zi 

 •  filieră teoretică 
 
     profil  real    - matematică-informatică  - 1 clasă / 28 locuri 

- ştiinţe ale naturii - 3 clase / 84 locuri   

        
     profil uman  - filologie  - 2 clase/ 56  locuri   

                               
 
 
 
  LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE 

B-dul Unirii nr. 28 ; tel. 0372 716595;  fax : 0245/213941; 
E-mail: liceu_ihr@yahoo.com ;  Website: ihr.newprojects.org 

 
A. Liceu  - învăţământ de zi 

  •  filieră teoretică 
 
 profil real   - matematică-informatică -  1 clasă / 28 locuri 
                         - ştiinţe ale naturii              -  2 clase / 56  locuri 
 
 profil uman - filologie   -   2 clase /56 locuri 
                          - ştiinţe sociale - 2 clase /56  locuri 
             

 
 
 

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA  DOAMNA” TÂRGOVIŞTE 
Str. Pârvan Popescu nr. 60;  Telefon/fax: 0245 211166;  

E-mail: musicschool_ro@yahoo.com Website: liceuldearte.licee.edu.ro 
 
 A. Liceu - învăţământ de zi  

  •  filieră vocaţională 
 

 profil muzică - 1 clasă / 28 locuri  
 

 profil  arte vizuale - 2 clase / 56 locuri  

                                                         

 

 

 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

„SF. IOAN GURĂ DE AUR”  TÂRGOVIŞTE 
B-dul Unirii, Nr. 28;  tel.  0345 102573; E-mail : sfioan_guradeaur@yahoo.com 

 
A. Liceu - învăţământ de zi  

•  filiera vocaţională 
 

profil teologic - 1 clasă / 28 locuri 

 

•  filiera teoretică 
 

profil uman - filologie - 2 clase/ 56 locuri 

               
 
 

mailto:liceulpetrucercel@yahoo.com
mailto:liceu_ihr@zahoo.com
http://ihr.valahia.ro/
mailto:musicschool_ro@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE 
Str. Lt. Pârvan Popescu, Nr. 12;  Telefon : 0372 716 563; E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com   

 
A. Liceu - învăţământ de zi 

                •   filieră tehnologică  
 

   profil tehnic  
 

Domeniul de pregătire : electric  - 1 clasă / 28 locuri 

        
Domeniul de pregătire : mecanică - 1 clasă / 28 locuri 

 
B.  Liceu  -  învăţământ   seral 

                • filiera tehnologică 
 

 profil  mecanică 

  
 Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă/ 28 locuri 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE 
Str. Lt. Stancu Ioan  Nr.35; Telefon : 0372 716565; 

e-mail: liceulnicolaecioranescu@yahoo.com  Website: liceulcioranescu.ro 
 

A.  Liceu – învăţământ de zi 

           • filieră tehnologică 
 

profil tehnic  
 

Domeniul de pregătire : electronică-automatizări - 1 clasă / 28 locuri 
 

Domeniul de pregătire : electric - 1 clasă / 28 locuri 
     
Domeniul de pregătire : mecanică -   1 clasă / 28 locuri 

                          
           B.  Liceu  -  învăţământ  frecvenţă redusă 

                • filiera teoretică 
 

 profil  uman -  ştiinţe sociale - 1 clasă / 28 locuri 
                 

 
LICEUL „VOIEVODUL  MIRCEA” TÂRGOVIŞTE 

B-dul Regele Carol I nr.70, Telefon : 0245 612959;    
E -mail :  lvm_tgv@yahoo.com  Website: lvm-tgv.ro 

 

A. Liceu - învăţământ de zi 

  •  filieră teoretică 
 
 profil real    - matematică-informatică - 1 clasă / 28 locuri  

- ştiinţele naturii – 1 clasă / 28ocuri 
 

 profil uman -  filologie  - 1 clasă/ 28 locuri  

- ştiinţe sociale - 1 clasă / 28 locuri  

                     
                •  filieră tehnologică 
 

 profil tehnic   
 
Domeniul de pregătire : mecanică - 2 clase/ 56 locuri 

     
 profil  resurse naturale  şi  protecţia mediului  
 

Domeniul de pregătire : protecţia mediului - 1 clasă / 28 locuri 

     
            •  filiera vocaţională 

 

 profil sportiv : volei(14 locuri) şi baschet(14 locuri) - 1 clasă / 28 locuri     

 

mailto:gstatargoviste81ro@yahoo.com
mailto:liceulnicolaecioranescu@yahoo.com
mailto:lvm_tgv@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE 
B-dul Unirii nr.20,   telefon/fax : 0245 220468; 
E-mail : cbtgv@ yahoo.com  Website: cbtgv.ro 

 
A.  Liceu  -  învăţământ de zi 

     •  filieră tehnologică 
 
 profil tehnic  
 
Domeniul de pregătire : electronică-automatizări - 1 clasă / 28 locuri 
 

Domeniul de pregătire : mecanică - 1 clasă / 28 locuri 
    
Domeniul de pregătire: producţie media - 1 clasă / 28 locuri 
 

 profil  resurse naturale  şi  protecţia mediului  
 

Domeniul de pregătire :  protecţia mediului - 1 clasă / 28 locuri 

             
           •  filiera vocaţională 

 

 profil sportiv : handbal (14 fete și 14 băieți):  1 clasă / 28 locuri                
 

B.  Liceu  -  învăţământ  frecvenţă redusă 

                • filiera teoretică 
 

 profil  uman -  ştiinţe sociale - 2 clase / 56 locuri 

 

 

                       

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIŞTE 
Str. Gen. I.E. Florescu,  nr.20; telefon: 0245/216653; 

E-mail: liceul_v_tgv@yahoo.com  Website: grscconstructii.xhost.ro 

 

A.   Liceu - învăţământ de zi 
                        •  filieră tehnologică 
 
 profil tehnic  
   

Domeniul de pregătire : construcții, instalații, lucrări publice - 1 clasă / 28 locuri 

 
B.  Liceu  -  învăţământ   seral 

                • filiera tehnologică 
 

 profil  tehnic  

  
 Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă/ 28 locuri 

 

 Domeniul de pregătire: construcţii-lucrări publice  - 1 clasă/ 28 locuri 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE 
Str. Mihai Eminescu  nr. 26    tel.: 0372 716 562; 

E-mail : spiru_haret_tgv@yahoo.com   Website: spiruharettargoviste.weebly.com 
 

A. Liceu - învăţământ de zi  
               •  filieră tehnologică  
 
 profil tehnic       

Domeniul de pregătire : electronică și automatizări - 1 clasă / 28 locuri 

      
 profil servicii   
 
Domeniul de pregătire : estetică şi  igiena corpului  - 1 clasă / 28 locuri 

 

          •  filieră vocaţională 

 

 profil sportiv - fotbal - 1 clasă / 28 locuri   

mailto:liceul_v_tgv@yahoo.com
mailto:spiru_haret_tgv@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA  BĂLEANU” BĂLENI 
Comuna Băleni, şos.Bucureşti -Târgovişte, nr.231, Telefon : 0245/ 265012; 

E-mail : gs.udreabaleanu@yahoo.com  Website: udreabaleanu.blogspot.com 

 

A. Liceu - învăţământ de zi 

    • filieră teoretică 
 

profil real   - ştiintele naturii - 1  clasă  / 28 locuri 

                                               
    • filieră tehnologică 
 

profil  tehnic - 1 clasă / 28 locuri 
 

Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă  / 28 locuri 

     
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL RAINU”  FIENI 
Str. Republicii nr.28; tel./fax 0245/774253; 

E-mail : liceulfieni@yahoo.com  Website:  aurelrainu.licee.edu.ro 

 
A. Liceu - învăţământ de zi  

      •  filieră teoretică 
 
     profil  real    - matematică-informatică - 1clasă / 28 locuri 
                          
     profil uman  - filologie  - 1 clasă / 28  locuri 

 
                   • filiera tehnologică 
 
    profil tehnic   
 

Domeniul de pregătire: electronică-automatizări - 1 clasă / 28 locuri 

     
   profil servicii  
        
Domeniul de pregătire: comerț - 1clasă / 28 locuri 

 
 
 
 

COLEGIUL  NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU”  GĂEŞTI 
Str.   N.Titulescu nr. 24-26; Telefon 0245/713351, 0245/713358;  

E-mail : colegiul_national_v_streinu@yahoo.com   Website: cnvladimirstreinu.ro 
 

Liceu - învăţământ de zi 

             •filieră teoretică 
 
profil real         - matematică-informatică - 4 clase/ 112 locuri 

                     -  ştiinţe ale naturii       - 1 clasă  / 28 locuri 

 
profil uman     -  ştiinţe sociale  - 1 clasă / 28  locuri 
                             -  filologie          - 1 clasă / 28 locuri 

 
 
 

mailto:gs.udreabaleanu@yahoo.com
mailto:liceulfieni@yahoo.com
mailto:colegiul_national_v_streinu@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI 
Str.13 decembrie nr. 206; telefon 0245/ 713319;  fax: 245/ 713325 

E-mail: grupsicg@yahoo.com Website: iordachegolescu.com 
 

A. Liceu - învăţământ de zi 

              • filieră tehnologică 
 
profil tehnic   
 
Domeniul de pregătire: electronică-automatizări - 1 clasă / 28 locuri 
 

Domeniul de pregătire: producţie media - 1 clasă / 28 locuri 
 
Domeniul de pregătire: electric - 1 clasă / 28  locuri 
 
Domeniul de pregătire: mecanică - 3 clase/ 84  locuri 
    
Domeniul de pregătire: electromecanică - 2 clase/ 56 locuri 

     

 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC „DR. C. ANGELESCU” GĂEŞTI 

Str. Argeşului nr. 2; telefon 0245/ 712410; fax: 245/ 713278 
E-mail: agro_gaesti@yahoo.com  Website: angelescugaesti.ro 

 
A.  Liceu - învăţământ de zi 

              • filieră tehnologică 
 

profil servicii  
 

Domeniul de pregătire: economic - 1 clasă / 28 locuri 

     
profil tehnic    
 
Domeniul de pregătire : electric - 1 clasă / 28  locuri 

 

profil  resurse  naturale  şi  protecţia  mediului  
 

  Domeniul de pregătire: industrie alimentară - 1 clasă / 28  locuri  
 

  Domeniul de pregătire: agricultură -  1 clasă / 28  locuri 

      
 
 
 

COLEGIUL NAȚIONAL „I.L.CARAGIALE” MORENI 
B-dul  22 Decembrie 1989 nr.16; Telefon/fax 0245/667075; 

E-mail: liccaram2000@yahoo.com  Website: cncaragialemoreni.ro 

 

A.  Liceu - învăţământ de zi 

 • filieră  teoretică 
 
profil real  - matematică-informatică  -  2 clase / 56   locuri 
                       - ştiinţe ale naturii              -  1 clasă / 28  locuri 

 
profil uman - filologie         -  2 clase / 56  locuri 
                         - ştiinţe sociale -  1 clasă / 28 locuri 
 
 
 
 

mailto:grupsicg@yahoo.com
mailto:agro_gaesti@yahoo.com
mailto:liccaram2000@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 
B-dul. 22  Decembrie 1989 Nr.40; Telefon /fax 0245/666188;  

E-mail: gsipmoreni@yahoo.com  Website: gsip.3x.ro 

 

 A. Liceu - învăţământ de zi 

• filieră tehnologică 
 

profil tehnic  

  

Domeniul de pregătire : mecanică - 1 clasă / 28 locuri 

              
Domeniul de pregătire : electromecanică - 1 clasă / 28 locuri 

 

profil  resurse  naturale  şi  protecţia  mediului  
 

Domeniul de pregătire :  protecţia mediului  - 1 clasă /28 locuri 

 
                 •  filieră vocaţională 

 

 profil sportiv : - handbal - 1 clasă / 28 locuri 

                               - fotbal  - 1 clasă / 28 locuri 

 
B.  Liceu  -  învăţământ   seral 

                • filiera tehnologică 
 

Domeniul de pregătire : mecanică - 1 clasă / 28 locuri 

  
 
 
  

LICEUL TEHNOLOGIC NUCET 
Nucet, Str. Gării nr.6,  telefon, fax : 0371/319965; fax: 0372875185 

E-mail : gsa_nucet@yahoo.com   Website: nucet.licee.edu.ro 
 

 A. Liceu - învăţământ de zi  

               • filieră tehnologică  
 

profil servicii   
 

Domeniul de pregătire:  turism și alimentație - 1 clasă / 28 locuri 
 
 •  filieră vocaţională 
 

 profil sportiv :  fotbal - 1 clasă / 28 locuri 

 

 
 

COLEGIUL  NAŢIONAL  „NICOLAE   TITULESCU”  PUCIOASA 
B-dul Trandafirilor nr. 9;  telefon 0245/760489; telefon/fax : 0245/760277; 

E-mail: nicolaetitulescu2005@yahoo.com  Website: cnnt-puc.net 
 
 A. Liceu - învăţământ de zi: 

•  filieră teoretică 
 
profil real     - matematică-informatică - 2 clase / 56 locuri        

             - ştiinţe  ale  naturii  - 1 clasă / 28 locuri   
            
profil uman  - filologie - 2 clase /  56  locuri     
                          - ştiinţe sociale - 1 clasă / 28 locuri 

 

 

mailto:gsipmoreni@yahoo.com
mailto:gsa_nucet@yahoo.com
mailto:nicolaetitulescu2005@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA 
Str. C. Olănescu nr. 19; telefon: 0245/760383; fax: 0245/ 760383 

E-mail : gsip@yahoo.com   Website: gsipucioasa.ro 
 

                A.  Liceu - învăţământ de zi : 

• filieră tehnologică 
 
 profil resurse naturale și protecția mediului 
 

Domeniul de pregătire :  protecția mediului - 1 clasă / 28 locuri 

 

profil tehnic  
 

Domeniul de pregătire : mecanică - 1 clasă  / 28 locuri 

 

profil servicii  
 

Domeniul de pregătire : turism și alimentație - 1 clasă / 28 locuri 

 

 

 

LICEUL TEORETIC ”IANCU C. VISSARION” TITU 
Str. I.C.Vissarion, nr. 49,  Telefon/fax: 0245/651321; 

E-mail : ic_vissarion@yahoo.com  Website: licvissarion.ro 

 
A. Liceu - învăţământ de zi   

            • filieră teoretică 
 

profil real     - matematică-informatică - 4 clase / 112 locuri 

                          - științele naturii - 1 clasă / 28 locuri 
 

profil uman  - filologie - 1 clasă / 28 locuri 

 
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „GOGA  IONESCU” TITU 
Titu, Str. Gării  nr. 59; telefon  0245/651320; fax: 651742; E-mail: lgi2002ro@yahoo.com 

 

A. Liceu- învăţământ de zi 

       • filieră tehnologică 
 

profil tehnic   
  
Domeniul de pregătire : electronică-automatizări - 1 clasă / 28 locuri 

    
Domeniul de pregătire : mecanică - 1 clasă / 28 locuri 

 

profil resurse naturale şi protecţia mediului   
 

Domeniul de pregătire :  protecţia  mediului - 1 clasă / 28 locuri 

 
 profil servicii    
 
Domeniul de pregătire : economic -  1 clasă / 28 locuri 
 
Domeniul de pregătire : turism şi alimentaţie - 2 clase / 56 locuri 

    
 •  filieră vocaţională 
 

 profil sportiv :  înot - 1 clasă / 28 locuri 

 
 
 

mailto:gsip@yahoo.com
mailto:ic_vissarion@yahoo.com
mailto:lgi2002ro@yahoo.com
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LICEUL TEORETIC „ION GHICA”  RĂCARI 
Str. Ana Ipătescu nr. 81, telefon/ fax : 0245/ 658479;  

E-mail:  liceul_racari@yahoo.com  Website: liceulracari.ro 

 

 A. Liceu  - învăţământ de zi 

                •  filieră teoretică 
  
 profil real    - matematică-informatică - 1 clasă / 28 locuri 
 

 profil uman  - filologie - 3 clase / 84 locuri 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC TĂRTĂŞEŞTI 
Tărtăşeşti, Nr.82, Telefon : 0245/ 261014; Fax: 345814213; E-mail : gruptartasesti2005@yahoo.com 

 
A. Liceu - învăţământ de zi 

               • filieră tehnologică 
 

profil resurse naturale şi protecţia mediului   
 

Domeniul de pregătire :  protecţia  mediului - 1 clasă / 28 locuri 
 
profil tehnic  
 

Domeniul de pregătire : mecanică -  1 clasă / 28 locuri 
 
 
 

LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” VIŞINA 
Telefon/ fax: 0245/725217 E-mail: liceulvisina@yahoo.com 

  

A. Liceu - învăţământ de zi 
                

• filieră teoretică 
 

profil real   - matematică-informatică: 1 clasă / 28 elevi 
 

• filieră tehnologică 

 
 profil tehnic  
 

Domeniul de pregătire : electronică-automatizări  -  1  clasă / 28 locuri 
                       
Domeniul de pregătire : mecanică -  1 clasă / 28 locuri 

     
  

LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI 
Str. Principală, nr. 154,  Telefon : 0245/ 679316; 

E-mail : liceul_voinesti@yahoo.com   Website:  liceulvoinesti.ro 

 

A. Liceu - învăţământ de zi  

                • filieră tehnologică   

 

profil resurse naturale şi protecţia mediului   
 

Domeniul de pregătire :  silvicultură  - 1 clasă / 28 locuri 

                                    
 profil servicii  
 

Domeniul de pregătire : comerţ - 1 clasă / 28 locuri 

 

 profil tehnic  
 

Domeniul de pregătire :   electric - 1 clasă / 28 locuri 

mailto:liceul_racari@yahoo.com
mailto:gruptartasesti2005@yahoo.com
mailto:liceul_voinesti@yahoo.com
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ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

SERAL ȘI PENTRU CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 
 
 Absolvenţii de gimnaziu care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 
– 2017 își pot continua studiile liceale la învățământul seral sau cu frecvență redusă.  
  Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă se face la Centrul Judeţean de Resurse 

şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa,  Calea Domnească, nr. 127, etajul I,  Târgovişte (lângă 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița) în perioada 26 - 27 iulie 2016. 
 Dosarele conţin următoarele acte: 
    a) cererea de înscriere; 
    b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz,  certificatul de căsătorie, în copie legalizată; 
    c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea Naţională/tezele cu  subiect unic din 
clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; 
    d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
    e) fişa medicală. 

    Repartizarea  candidaţilor  din  seriile  anterioare  care  au împlinit vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă se 
face în data de 29 iulie 2016 în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița (Calea 
Domnească, nr. 127). 
Repartizarea se face în sedință publică, în două etape 
 - În prima etapă, sunt repartizați, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si a opțiunilor, 
candidații care au susținut evaluarea naționala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/ 
examenul de capacitate.  
  - În a doua etapă, sunt repartizați, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidații care nu au participat la evaluarea națională/ tezele cu 
subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate. 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A 

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - SERAL 
an școlar 2016 - 2017 

 
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIŞTE 

Str. Gen. I.E. Florescu,  nr.20; telefon: 0245/216653; 
E-mail: liceul_v_tgv@yahoo.com  Website: gsconstructiitgv.licee.edu.ro 

 

B.  Liceu  -  învăţământ   seral 

                • filiera tehnologică 
 

     profil  tehnic   

 Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă/ 28 locuri 
 

 Domeniul de pregătire: construcţii,  instalații și lucrări publice  - 1 clasă/ 28 locuri 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 
B-dul. 22  Decembrie 1989 Nr.40; Telefon /fax 0245/666188;  

E-mail: gsipmoreni@yahoo.com  Website: gsip.3x.ro 

 

B.  Liceu  -  învăţământ   seral 

                • filiera tehnologică 
 

     profil  tehnic   

 Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă/ 28 locuri 

mailto:liceul_v_tgv@yahoo.com
mailto:gsipmoreni@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE 
Str. Lt. Pârvan Popescu, Nr. 12;  Telefon : 0372 716 563; E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com   

 
B. Liceu - învăţământ seral 

                •   filieră tehnologică 

  

 profil  tehnic   

 Domeniul de pregătire: mecanică - 1 clasă/ 28 locuri 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A 

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
an școlar 2016 – 2017 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE 
Str. Lt. Stancu Ioan  Nr.35; Telefon : 0372 716565; 

e-mail: liceulnicolaecioranescu@yahoo.com  Website: liceulcioranescu.ro 

               
           B.  Liceu  -  învăţământ  frecvenţă redusă 

                • filiera teoretică 

 

   profil  uman -  ştiinţe sociale - 1 clasă / 28 locuri 

 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE 
B-dul Unirii nr.20,   telefon/fax : 0245 220468; 
E-mail : cbtgv@ yahoo.com  Website: cbtgv.ro 

 
B.  Liceu  -  învăţământ  frecvenţă redusă 

                • filiera teoretică 

 

    profil  uman -  ştiinţe sociale - 2 clase / 56 locuri 

 
 
 
 

LOCURILE  SPECIALE  REZERVATE PENTRU   

CANDIDAŢII RROMI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEU 

în anul şcolar 2016-2017 ( pe locurile 29 şi/sau 30 din clasă) 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

PROFILUL  - 

DOMENIUL  / SPECIALIZAREA 

 

Număr 

locuri 

rezervate 

1.   
Colegiul Naţional  “Constantin 
Cantacuzino” Târgovişte  

Uman   - Ştiinţe sociale 
              - Filologie 

1 
1 

Pegagogic  - Învățător – educatoare 

 

2 

2.   Colegiul Național  ”Ienăchiță 
Văcărescu” Târgoviște 

Uman  - Științe sociale  

            - Filologie 

1 
1 

Real     - Științele naturii 1 

mailto:gstatargoviste81ro@yahoo.com
mailto:liceulnicolaecioranescu@yahoo.com
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3.  Colegiul Naţional “ Constantin 
Carabella” Târgovişte 

Uman  - Filologie 1 

4.  Colegiul Economic “I. Ghica” 
Târgovişte 

Servicii  - Economic   
               - turism și alimentație 
               - comerț 

4 
3 
3 

5.   
Liceul Teoretic “I.H. Rădulescu” 
Târgovişte   

Uman  - Filologie 

             - Ştiinţe sociale 
 

1 
1 

Real     - Științele naturii 2 

6.  Liceul  Teoretic “Petru Cercel”  
Târgovişte   

Real     - Ştiinţe ale naturii 2 
Uman  - Filologie 
 
 

1 

7.  Liceul de Arte  “Bălaşa Doamna” 
Târgovişte   

 Muzică  

 Arte vizuale 

 

1 
2 

8.  Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. 
Ioan Gură de Aur” Târgovişte   

Teologic   1 

9.    
Liceul Tehnologic  “Nicolae 
Ciorănescu” Târgovişte   

Tehnic   - Electronică-automatizări 
               - Mecanică              

1 
1 

 1 
10.  Liceul Tehnologic  de 

Transporturi Auto Târgovişte   
Tehnic - Electric  
             - Mecanică  

2 
2 

11.   
Liceul “ Voievodul Mircea” 
Târgovişte 

Real     - Ştiinţe ale  naturii 1 
Uman  - Ştiinţe sociale 1 
Tehnic - Mecanică  2 
Resurse naturale - Protecţia mediului  1 
Sportiv  
 

1 
12.   

Liceul Tehnologic  “Constantin 
Brâncoveanu” Târgovişte   

Tehnic - Mecanică  
              - Producție media 
              - Electronică-automatizări 
 

2 
1 
2 

Sportiv 2 
Resurse naturale - Protecţia mediului  
 
 

2 

13.  Liceul Tehnologic “Nicolae 
Mihăescu” Târgovişte   

Construcții, instalații, lucrări publice  

   
2 

14.   
Liceul Tehnologic “Spiru Haret” 
Târgovişte   

 
Tehnic  - Electronică-automatizări  

 

 
2 

Servicii  - Estetica şi igiena corpului omenesc  

 

2 
Sportiv  
 

1 

15.  Liceul Tehnologic  “Udrea 
Băleanu”  Băleni   

Real      - Științele naturii 2 

Tehnic -   Mecanică   
 

2 

16.  Liceul Tehnologic  ”Aurel Rainu” 
Fieni 

Uman  - Filologie 

 

1 
Servicii  - Comerț 
 

2 

17.   Colegiul Naţional  “N. Titulescu” 
Pucioasa   

Real    - Ştiinţe ale naturii 2 
Uman - Știinte sociale 
            - Filologie 

 

1 
1 

18.  
 

 

Liceul Tehnologic Pucioasa  
Protecția mediului 

Domeniul mecanic 

2 
2 

Servicii   - Turism și alimentație  2 

19.   
Colegiul Național ”Vladimir 
Streinu” Găești          

Real      - Matematică-informatică 
- Științele naturii   
 

1 
2 

Uman    - Științe sociale   
               - Filologie                                                           

1 
1 

20.  
 

Liceul  Tehnologic ”Iordache 
Golescu” Găeşti 

Tehnic   - Electric  
               - Mecanică   
               - Electromecanică 
               - Construcții , instalații și lucrari publice 
 

2 
4 
2 
4 

21.  Liceul Tehnologic  ”Dr. C. 
Angelescu” Găeşti 

Servicii - Economic  1 
Tehnic  - Electric 1 
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Resurse naturale  - Agricultură   
                               - Industrie alimentară  

2 
2 

22.  Liceul Teoretic  “Ion Ghica”  
Răcari 

Uman – Filologie 2 

23.   Liceul Teoretic ”I.L. Caragiale” 
Moreni 

Real        - Matematică – informatica 1 
 

- Stiinte sociale 
- Știinte ale naturii 

2 
2 

24.   
Liceul Tehnologic Petrol Moreni  

Tehnic   - Electromecanică  
               - Mecanică 

1 
2 

Resurse naturale - Protecţia mediului  1 
Sportiv  
 
 

2 

25.  Liceul Teoretic “I.C. Vissarion”  
Titu 

Real     - Științe ale naturii 
 

2 

Uman – Filologie 
 

1 

26.   
Liceul Tehnologic “Goga 
Ionescu”  Titu 

Tehnic  - Electronică-automatizări  
- Mecanică   
 

2 
2 

Resurse naturale - Protecţia mediului  

                              
2 

Servicii   - Economic 
   - Turism și alimentație 

Sportiv  

2 
4 
2 

27  
Liceul Tehnologic  Nucet 

Resurse naturale  - Industrie alimentară  1 

Sportiv 1 
 

28. 
 

 

Liceul Tehnologic Tărtăşeşti 
 
 
 
 
 

Resurse naturale  - Protecţia mediului   
                                

1 
 

Tehnic  -  Mecanică 
 
 
 
 

  

2 
  29.  

Liceul Tehnologic Voineşti 
Tehnic  - Electric 1 
Resurse naturale - Agricultură                                            1 
Servicii  -  Comerţ  1 

30. Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” 
Vișina 

Tehnic  - Electronică-automatizări             
              - Mecanică 

1 
1 

 
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI: 

- se depune la inspectorul pentru minorități; 

- trebuie să conţină următoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele  V - VIII (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală; 
f) recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal 
constituită, prin care se atestă apartenenţa la etnia romilor. 
 
REPARTIZAREA PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI: 

 

- se face în şedinţă publică; 
- data şi locul : 13 iulie 2016, ora 9.00, în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea 

Domnească nr. 127, Târgovişte 
 
Candidaţii rromi vor avea asupra lor: 
 - Fişa de înscriere la admitere necompletată (cea vernil, primită din centrul de înscriere pentru admiterea 
computerizată),  
- Cartea de identitate (sau Certificatul de naştere). 
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CENTRELE  ZONALE  DE  ÎNSCRIERE LA LICEU  
ADMITERE 2016 

 
Număr 

centru de 

admitere 

Centru de înscriere la admitere Unități școlare arondate 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA 

BĂLEANU” BĂLENI 

LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” 
BĂLENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BILCIUREȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DORA DALLES” BUCȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂBENI BUCȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTIMANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJASCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE COJASCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTUNU CORNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRASINU CORNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÂRZA CREVEDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PANAIT GEORGESCU” 
DOBRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN RUSU” MĂRCEȘTI 
DOBRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FINTA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEBOAIA FINTA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNARI NICULEȘTI 

2 
LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” 

RĂCARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAIA BREZOAELE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZOAELE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA DUMITRU 
ROMAN” VIZUREȘTI CIOCĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICEANCA CIOCĂNEȘTI 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” 
CONȚEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLTENI CONȚEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNĂȚELU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNGULEȚU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUNGULEȚU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SERDANU LUNGULEȚU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLACU RĂCARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGANI RĂCARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA MOARĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂLDANA TĂRTĂȘEȘTI 

3 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. 

ALEXANDRU BRĂTESCU 

VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂTENI ANINOASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DOICEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOICEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIREȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECINDENI 
DRAGOMIREȘTI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCACIOV 
DRAGOMIREȘTI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI 
DRAGOMIREȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUENI GURA OCNIȚEI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADÂNCA GURA OCNIȚEI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERȘINARI 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACIU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUȚA SEACĂ RACIU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VOIEVOZILOR 
RĂZVAD 
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN 
CARABELLA” TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE 
ALEXANDRESCU” TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SMARANDA 
GHEORGHIU” TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÂRLOVA” 
TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONSTANTINESCU” 
VIIȘOARA ULMI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCU VĂCĂRESCU” 
VĂCĂREȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUNGETU VĂCĂREȘTI 

4 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI 

BASARAB” TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMIȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LAZURI COMIȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUCET 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” 
ȘOTÂNGA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TEIUL DOAMNEI” TEIȘ 
ȘOTÂNGA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ȘOTÂNGA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN 
CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE 
COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN 
GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE 
LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” 
TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU 
BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” 
TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

5 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI 

VITEAZUL” PUCIOASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE RĂDULESCU” 
BEZDEAD 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE VOICULESCU” 
BEZDEAD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” 
GLODENI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” 
MOROENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLOD MOROENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE” 
PIETROȘIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” 
PUCIOASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PUCIOASA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ”ELENA DONICI 
CANTACUZINO” PUCIOASA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN 
SECĂREANU” RUNCU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA 
BĂI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VLAD ȚEPEȘ” VULCANA 
DE SUS VULCANA BĂI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VULCANEI 
VULCANA PANDELE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE 

6 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR 

NICOLAE GRIGORESCU” TITU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET” 
BRANIȘTEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UNGURENI CORBII 
MARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZĂVEȘTI CORBII MARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI CORBII MARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEȘTI VALE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMȘANI COSTEȘTI VALE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA SUȚII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERIEȚENI GURA ȘUȚII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ CROVU ODOBEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POTLOGI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PITARU POTLOGI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNEȘTI POTLOGI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRODULEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINEȘTI SĂLCIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ 
SĂLCIOARA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE 
GRIGORESCU” TITU 

7 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU 

CEL MARE” GĂEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA VALE 
CRÂNGURILE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEȘTI CRÂNGURILE 

COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” 
GĂEȘTI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” 
GĂEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂTĂSARU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POROINICA MĂTĂSARU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSCĂEȚI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘELARU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FIERBINȚI ȘELARU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE 

LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA 

8 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN 

CIOCULESCU” GĂEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPȘUNA COBIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PICIOR DE MUNTE 
BOBOCI DRAGODANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAGODANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PICIOR DE MUNTE 
PĂUNEI DRAGODANA 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” 
GĂEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA FOII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HULUBEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTOIU DE JOS 
HULUBEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHEIU DE JOS LUDEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI LUDEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGHEȘTI PETREȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CROITORI ULIEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUGURENI ULIEȘTI 

9 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR 

VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA BĂRBULEȚULUI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI GR. VLĂDEANU” 
CÂNDEȘTI-VALE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALU CU FLORI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂEȘTI PĂMÂNTENI 
MĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI MĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” 
PUCHENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU ALB DE JOS 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MATEI BASARAB” 
TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” 
TÂRGOVIȘTE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAUL BĂNICĂ” 
TÂRGOVIȘTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPRIORU TĂTĂRANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEBOIENI TĂTĂRANI 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOSIF GABREA” VĂLENI 
DÂMBOVIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA BRĂTULEȘTI 
VOINEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI VOINEȘTI 

10 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 

MORENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGINENII DE SUS 
DĂRMĂNEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIRDOVENI I. L. 
CARAGIALE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IEDERA DE JOS 

LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 

LICEUL TEORETIC ”I.L. CARAGIALE” MORENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 MORENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 MORENI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HARALAMBIE” 
GORGOTA VALEA LUNGĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENI 
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ULTIMA MEDIE DE ADMITERE  

în urma primei etape de repartizare comouterizată 

Nr. 

crt.  
Numele liceului Profilul Specializarea 

Ultima 

medie 

1 COLEGIUL ECONOMIC 'ION GHICA' 
TARGOVISTE Servicii Comert 7.11 

2 COLEGIUL ECONOMIC 'ION GHICA' 
TARGOVISTE Servicii Economic 7.80 

3 COLEGIUL ECONOMIC 'ION GHICA' 
TARGOVISTE Servicii Turism si 

alimentatie 7.56 

4 COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN 
CANTACUZINO' TARGOVISTE Uman Filologie 8.52 

5 COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN 
CANTACUZINO' TARGOVISTE Uman Stiinte Sociale 8.19 

6 COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN 
CARABELLA' TARGOVISTE Uman Filologie 8.47 

7 COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN 
CARABELLA' TARGOVISTE Real Matematica-

Informatica 8.77 

8 COLEGIUL NATIONAL 'IENACHITA 
VACARESCU' TARGOVISTE Uman Filologie 8.82 

9 COLEGIUL NATIONAL 'IENACHITA 
VACARESCU' TARGOVISTE Uman Filologie - bilingv 9.16 

10 COLEGIUL NATIONAL 'IENACHITA 
VACARESCU' TARGOVISTE Real Matematica-

Informatica 9.20 

11 COLEGIUL NATIONAL 'IENACHITA 
VACARESCU' TARGOVISTE Real Stiinte ale Naturii 9.49 

12 COLEGIUL NATIONAL 'IENACHITA 
VACARESCU' TARGOVISTE Uman Stiinte Sociale 8.65 

13 COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' 
PUCIOASA Uman Filologie 6.73 

14 COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' 
PUCIOASA Real Matematica-

Informatica 8.09 

15 COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' 
PUCIOASA Real Stiinte ale Naturii 5.13 

16 COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE TITULESCU' 
PUCIOASA Uman Stiinte Sociale 5.68 

17 COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' 
GAESTI Uman Filologie 8.12 

18 COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' 
GAESTI Real Matematica-

Informatica 7.73 

19 COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' 
GAESTI Real Stiinte ale Naturii 7.62 

20 COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' 
GAESTI Uman Stiinte Sociale 7.81 

21 LICEUL TEHNOLOGIC 'AUREL RAINU' FIENI Servicii Economic 4.05 

22 LICEUL TEHNOLOGIC 'AUREL RAINU' FIENI Tehnic Electric 3.41 

23 LICEUL TEHNOLOGIC 'AUREL RAINU' FIENI Tehnic Electronica 
automatizari 3.14 

24 LICEUL TEHNOLOGIC 'AUREL RAINU' FIENI Uman Filologie 5.75 
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25 LICEUL TEHNOLOGIC 'AUREL RAINU' FIENI Real Matematica-
Informatica 5.92 

26 LICEUL TEHNOLOGIC 'CONSTANTIN 
BRANCOVEANU' TARGOVISTE Tehnic Electric 3.41 

27 LICEUL TEHNOLOGIC 'CONSTANTIN 
BRANCOVEANU' TARGOVISTE Tehnic Electronica 

automatizari 3.77 

28 LICEUL TEHNOLOGIC 'CONSTANTIN 
BRANCOVEANU' TARGOVISTE Tehnic Mecanica 4.01 

29 LICEUL TEHNOLOGIC 'CONSTANTIN 
BRANCOVEANU' TARGOVISTE Tehnic Productie media 2.73 

30 LICEUL TEHNOLOGIC 'CONSTANTIN 
BRANCOVEANU' TARGOVISTE 

Resurse naturale 
si protectia 
mediului 

Protectia mediului 4.52 

31 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI 
AUTO TARGOVISTE Tehnic Electric 2.44 

32 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI 
AUTO TARGOVISTE Tehnic Mecanica 2.56 

33 LICEUL TEHNOLOGIC 'DR.C. ANGELESCU' 
GAESTI 

Resurse naturale 
si protectia 
mediului 

Agricultura 3.41 

34 LICEUL TEHNOLOGIC 'DR.C. ANGELESCU' 
GAESTI Servicii Economic 4.12 

35 LICEUL TEHNOLOGIC 'DR.C. ANGELESCU' 
GAESTI Tehnic Electric 3.69 

36 LICEUL TEHNOLOGIC 'DR.C. ANGELESCU' 
GAESTI 

Resurse naturale 
si protectia 
mediului 

Industrie 
alimentara 4.32 

37 LICEUL TEHNOLOGIC 'GOGA IONESCU' TITU Servicii Economic 5.31 

38 LICEUL TEHNOLOGIC 'GOGA IONESCU' TITU Tehnic Electronica 
automatizari 4.82 

39 LICEUL TEHNOLOGIC 'GOGA IONESCU' TITU Tehnic Mecanica 3.98 

40 LICEUL TEHNOLOGIC 'GOGA IONESCU' TITU 
Resurse naturale 

si protectia 
mediului 

Protectia mediului 5.40 

41 LICEUL TEHNOLOGIC 'GOGA IONESCU' TITU Servicii Turism si 
alimentatie 6.18 

42 LICEUL TEHNOLOGIC 'IORDACHE GOLESCU' 
GAESTI Tehnic Electric 5.93 

43 LICEUL TEHNOLOGIC 'IORDACHE GOLESCU' 
GAESTI Tehnic Electromecanica 6.30 

44 LICEUL TEHNOLOGIC 'IORDACHE GOLESCU' 
GAESTI Tehnic Electronica 

automatizari 6.63 

45 LICEUL TEHNOLOGIC 'IORDACHE GOLESCU' 
GAESTI Tehnic Mecanica 4.88 

46 LICEUL TEHNOLOGIC 'IORDACHE GOLESCU' 
GAESTI Tehnic Productie media 7.24 

47 LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE 
CIORANESCU' TARGOVISTE Tehnic Electronica 

automatizari 2.63 

48 LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE 
CIORANESCU' TARGOVISTE Tehnic Mecanica 6.51 

49 LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE 
CIORANESCU' TARGOVISTE 

Resurse naturale 
si protectia 
mediului 

Protectia mediului 3.38 

50 LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE MIHAESCU' 
TARGOVISTE Tehnic Mecanica 3.41  
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51 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET 
Resurse naturale 

si protectia 
mediului 

Industrie 
alimentara 2.27 

52 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI Tehnic Electromecanica 3.25 

53 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI Tehnic Mecanica 3.34 

54 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI 
Resurse naturale 

si protectia 
mediului 

Protectia mediului 3.38 

55 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA Tehnic Electronica 
automatizari 3.44  

56 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA 
Resurse naturale 

si protectia 
mediului 

Silvicultura 4.30 

57 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA Servicii Turism si 
alimentatie 4.40 

58 LICEUL TEHNOLOGIC 'SPIRU HARET' 
TARGOVISTE Tehnic Electronica 

automatizari 3.57  

59 LICEUL TEHNOLOGIC 'SPIRU HARET' 
TARGOVISTE Servicii Estetica si igiena 

corpului omenesc 4.53 

60 LICEUL TEHNOLOGIC TARTASESTI Tehnic Mecanica 2.61 

61 LICEUL TEHNOLOGIC TARTASESTI 
Resurse naturale 

si protectia 
mediului 

Protectia mediului 3.43 

62 LICEUL TEHNOLOGIC 'UDREA BALEANU' 
BALENI Tehnic Mecanica 3.08 

63 LICEUL TEHNOLOGIC 'UDREA BALEANU' 
BALENI Real Stiinte ale Naturii 5.48 

64 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE Tehnic Electromecanica 4.24 

65 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE Uman Filologie 6.97 

66 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE Real Matematica-

Informatica 5.34 

67 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE Tehnic Mecanica 3.38 

68 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE 

Resurse naturale 
si protectia 
mediului 

Protectia mediului 5.44 

69 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE Real Stiinte ale Naturii 5.97 

70 LICEUL TEHNOLOGIC 'VOIEVODUL MIRCEA' 
TARGOVISTE Uman Stiinte Sociale 7.00 

71 LICEUL TEHNOLOGIC VOINESTI Servicii Comert 3.41  

72 LICEUL TEHNOLOGIC VOINESTI Tehnic Electric 3.27 

73 LICEUL TEHNOLOGIC VOINESTI 
Resurse naturale 

si protectia 
mediului 

Silvicultura 3.49 

74 LICEUL TEORETIC 'I.L. CARAGIALE' MORENI Uman Filologie 7.01 

75 LICEUL TEORETIC 'I.L. CARAGIALE' MORENI Real Matematica-
Informatica 7.87 
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76 LICEUL TEORETIC 'I.L. CARAGIALE' MORENI Real Stiinte ale Naturii 3.77 

77 LICEUL TEORETIC 'I.L. CARAGIALE' MORENI Uman Stiinte Sociale 5.93 

78 LICEUL TEORETIC 'IANCU C VISSARION' TITU Uman Filologie 7.99 

79 LICEUL TEORETIC 'IANCU C VISSARION' TITU Real Matematica-
Informatica 6.49 

80 LICEUL TEORETIC 'IANCU C VISSARION' TITU Real Stiinte ale Naturii 7.22 

81 LICEUL TEORETIC 'ION GHICA' RACARI Uman Filologie 4.25 

82 LICEUL TEORETIC 'ION GHICA' RACARI Real Matematica-
Informatica 4.24 

83 LICEUL TEORETIC 'ION HELIADE 
RADULESCU' TARGOVISTE Uman Filologie 6.69 

84 LICEUL TEORETIC 'ION HELIADE 
RADULESCU' TARGOVISTE Real Matematica-

Informatica 5.49 

85 LICEUL TEORETIC 'ION HELIADE 
RADULESCU' TARGOVISTE Real Stiinte ale Naturii 5.95 

86 LICEUL TEORETIC 'ION HELIADE 
RADULESCU' TARGOVISTE Uman Stiinte Sociale 6.55 

87 LICEUL TEORETIC 'MIHAI VITEAZUL' VISINA Tehnic Electronica 
automatizari 3.32 

88 LICEUL TEORETIC 'MIHAI VITEAZUL' VISINA Real Matematica-
Informatica 5.30 

89 LICEUL TEORETIC 'MIHAI VITEAZUL' VISINA Tehnic Mecanica 2.53 

90 LICEUL TEORETIC 'PETRU CERCEL' 
TARGOVISTE Uman Filologie 7.84 

91 LICEUL TEORETIC 'PETRU CERCEL' 
TARGOVISTE Real Matematica-

Informatica 7.57 

92 LICEUL TEORETIC 'PETRU CERCEL' 
TARGOVISTE Real Stiinte ale Naturii 7.06 

93 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 'SF. IOAN 
GURA DE AUR' TARGOVISTE Uman Filologie 6.61 
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PARTEA a II-a 

 

ADMITEREA  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PROFESIONAL  

DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 
 

Metodologia de organizare şi funcţionare  

a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani  

pentru anul şcolar 2016-2017 
Anexa I la Ordinul MEN nr.  3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea, 

admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

 
    Art. 2  Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, 
denumit în continuare învăţământ profesional cu durata de 3 ani, are următoarele obiective: 
    a) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 
3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al 
calificărilor; 
    b) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire 
practică organizate la operatori economici. 
    Art. 3 

    (1) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a 
învăţământului secundar superior. 
    (2) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de 
zi. 
    (4) Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional şi elevii din învăţământul special care 
finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
    (5) Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării 
profesionale. 
    Art. 4  Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani constă în: 
    a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an 
de învăţământ profesional; 
    b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe 
parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional. 
    Art. 6  

    (1) Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în 
conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională", 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a 
costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 
    (2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de 
partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică. 
  Art. 14 

    (1) Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se desfăşoară în 
cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică 
stabilite prin planurile de învăţământ. 
    (2) Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi 
atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/instituţia publică parteneră pentru 
pregătirea practică. 
  (6) Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învăţământ se organizează, pentru fiecare 
calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat 
de unitatea de învăţământ. 
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   Art. 17   Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, care au finalizat stagiile de 
pregătire practică stabilite prin planul-cadru de învăţământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de 
certificare a calificării profesionale. 
    Art. 18 

    (1) Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învăţământ care a 
asigurat formarea profesională a absolvenţilor. 
    (3) Probele examenului de certificare a calificării profesionale se organizează la operatorii 
economici/instituţiile publice partenere sau la unitatea de învăţământ care a asigurat formarea 
profesională în situaţia în care contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere 
prevăd în mod expres acest lucru. 
    Art. 19 

    (1) Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul de 
certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul 
descriptiv al certificatului, conform Europass. 
    (2) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării 
profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale 
reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat  

cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016 - 2017 
Anexa nr. 3 la Ordinul MECS nr. 5.082 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 

 

Data-limită/ 

Perioada 

Evenimentul 

 
 

26 februarie 2016 

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ profesional 
de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselecție (după caz) și a Procedurii de 
admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și perioadele de înscriere pentru 
anul școlar 2016-2017. 

28 aprilie 2016 

Afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări 
profesionale, pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul 
unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă 
educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor 

în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

 

 

18 - 22 aprilie 2016 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi  propune să şcolarizeze învăţământ 
profesional în anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară acţiunea "Săptămâna  

meseriilor" în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni:                                   
1.promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de 
organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani în special, 
informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional 
cu durata de 3 ani și beneficiile acestei forme de pregătire profesională; 
2. consilierea TUTUROR elevilor din clasa a VIII-a, din învăţământul gimnazial, cu 
privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional cu durata de 
3 ani.                        

 

11- 31 mai 2016 
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii organizate de toate unitățile de învățământ 
gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de 
preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani                         



 
   

37  

7 martie - 27 mai 2016  Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2014-2015, școlarizează elevi 
în clasa a VIII-a învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de 
orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea 
cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și de continuare a pregătirii 
prin învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Activitățile de orientare și 
consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal şi profesional) 

13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 
Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere 
judeţene, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, 
în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru 

candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se 

organizează preselecție. 

24 iunie 2016 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale 
pentru romi. 

 
13 iulie 2016 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opțiunilor exprimate de candidați. 

Repartizarea se face în ședință publică. 

Înscrierea şi admiterea elevilor  

la învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

Etapa I 

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 
 

 
13-17 iunie 2016 

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul 
profesional cu durata de 3  ani.                                                   
Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în 
învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită aceasta                                                

La unități de învățământ 
la care se organizează 

preselecție: 
 13-17 iunie și 21 iunie 

2016 (în 21 
iunie până la ora 15,00) 

 
La unități de învățământ la 

care nu se organizează 
preselecție: 

 13-17 iunie şi  21-24 
iunie 2016 

 
 
 
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează elevi în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
NOTĂ: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 

corigenţă sau repetenție. 

 

 

21 iunie 2016 

La unitățile de învățământ care organizează preselecție se afișează lista 
candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și 
precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de 
desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice).              

B. Preselecţia candidaţilor 
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22 - 24 iunie 2016 Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea 
acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ 
care organizează preselecție        

 

 
24 iunie 2016 

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ  care a 
organizat sesiunea de preselecție 

Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul 

locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de 

precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va 

definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional. 

 
 

24 și  
27 - 30 iunie 2016 

Ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de înscriere la învăţământul 
profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea 
de preselecţie 
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe 

locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba 

respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă, dacă au 

îndeplinit condițiile de trecere, însă au fost respinși din cauza poziției lor în ierarhia 

rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de 

preselecție adoptate la unitatea de învățământ respectivă.                                

24 și  
27 - 30 iunie 2016 

Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie la altă unitate de învăţământ 
care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care nu a organizat probă 
de preselecţie          

 

 

 

1 iulie 2016 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări 
sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la 
proba de preselecție. 
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. 

C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi  

este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 

5 iulie 2016 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere           
 

6 iulie 2016 

Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de 
învăţământ care au organizat proba                                                  
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere  

7 iulie 2016 Afișarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la 
școlile care au organizat proba. 

D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

 

 

11 iulie 2016 

Validarea listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat 

cu durata de 3 ani. 
Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ 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. 

 

 

 

 

 

11 - 12 iulie 2016 

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi 
respinşi şi de către candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la 
admiterea în învăţământul liceal de stat. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în 
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etapa a II-a de admitere în învățământul profesional pe baza fişei de înscriere utilizată 
în etapa I. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie 
la etapa I de admitere în liceu. 
Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în 
învăţământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. 
Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul profesional şi 
absolvenţilor declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în 
învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unităţile de 
învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit clasa a VIII-a, fişa de înscriere la 
etapa I de admitere în liceu numai pe baza predării fişei de înscriere la învăţământul 
profesional.                                           

11 - 15 iulie 2016 
Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile școlare la care candidații au fost 
declarați admiși. 

18 iulie 2016 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ 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. 

20 iulie 2016 
Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate după 
etapa I de admitere în  învăţământul profesional de stat din judeţ. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii 

 
16 - 17 august 2016 

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a  fișelor de înscriere 

pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani  pentru candidații care nu au 
participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost 
repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, şi care solicită să participe la 
admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a 

16 - 17 august 2016 
(în 17 august până la ora 

15,00) 
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de 

înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 
 

17 august 2016, 
după ora 16,00 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 
ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare 
de admitere, după caz. 
La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate 
privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

B. Preselecţia candidaţilor 

18 august 2016 
Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea 
acesteia. 

19 august 2016 

Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a 
organizat sesiunea de preselecție. 
Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de 
precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va 
definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional. 

19 și 22 august 2016 

Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ 
care a organizat sesiunea de preselecție.  

22 - 23 august 2016 (în 23 Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție, pentru alte calificări sau la o 
altă unitate de învățământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani 
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august până la ora 15,00) la care nu s-a organizat probă de preselecție. 

23 august 2016 
după ora 16,00 

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listelor candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări 
sau unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la 
proba de preselecție. 
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 de unitatea de învățământ. 

C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi  

este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) 

25 august 2015 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

26 august 2015 
Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere, la sediul  unităților de 
învățământ care au organizat proba. 
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere. 

27 august 2015 Afișarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba suplimentară de admitere, la 
școlile care au organizat proba. 

D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

29 august  2016 

Afișarea, la sediul unităţilor de învăţământ profesional, a listei candidaților 

declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere și a celor respinși la admiterea în învățământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere 
de către candidații admiși şi de informaţii privind repartizarea candidaţilor respinşi în 
a treia etapă. Candidații declarați admiși depun, la unitățile școlare la care au fost 
declarați admiși, dosarele de înscriere. 

29-30 august 2016 (în 
30 august până la ora 

15,00) 

Candidații declarați admiși depun la unitățile școlare la care au fost declarați 
admiși dosarele de înscriere. 

30 august 2016, 
după ora 16,00 

Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților 

înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional după 
depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere 

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat  

cu durata de 3 ani 

1 – 2 septembrie 2016 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 şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 

5 - 6 septembrie 2016 Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au 
fost repartizaţi. 

7 septembrie 2015 
Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților 
înmatriculați în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în 
etapa a II-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a. 

 

 

 

 

                                       
 

MINISTERUL  
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PLANUL DE  ŞCOLARIZARE AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 

an şcolar  2016 – 2017 
 

 

 

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE 
Calea Domnească nr. 223,  tel.: 0372 716576 ; fax:0245/217687; 

E-mail :  colegiul_ec_tgv@yahoo.com Website: colegiuleconomictargoviste.wordpress.com 

 
          Domeniul de formare profesională: Comerț  - 1 clasă / 28 locuri 
           Calificarea: recepționer-distribuitor - 14 locuri 
           Calificarea: comerciant-vânzător - 14 locuri 
 
          Domeniul de formare profesională: Turism şi alimentaţie  - 1 clasă / 28 locuri 
          Calificarea: bucătar - 14 locuri 
      Calificarea: ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - 14 locuri 
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIŞTE 
Str. Lt. Pârvan Popescu, Nr. 12;  Telefon : 0372 716 563; E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com   

    
        Domeniul de formare profesională: Mecanică   
             Calificarea: - mecanic auto - 2 clase  - 56 locuri 
                                          - tinichigiu vopsitor auto  - 1 clasă/ 28 locuri 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE 
Str. Lt. Stancu Ioan  Nr.35; Telefon : 0372 716565; 

e-mail: liceulnicolaecioranescu@yahoo.com  Website: liceulcioranescu.ro 

 
      Domeniul de formare profesională: Mecanică 
      Calificarea: rectificator - 28 locuri 
                   Calificarea: mecanic utilaje şi instalaţii în industrie - 14 locuri 
                   Calificarea: operator la maşini cu comandă numerică - 14 locuri 
 

 

 

 

LICEUL „VOIEVODUL  MIRCEA” TÂRGOVIŞTE 
B-dul Regele Carol I nr.70, Telefon : 0245 612959;    

E -mail :  lvm_tgv@yahoo.com  Website: lvm-tgv.ro 
 

      Domeniul de formare profesională: Electromecanică 
      Calificarea: electromecanic utilaje şi instalaţii industriale  - 14 locuri 
                    
                   Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: sudor - 14 locuri 
                   Calificarea: operator sonde - 14 locuri 
                   Calificarea: operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor - 14 locuri 
 
    

 

mailto:colegiul_ec_tgv@yahoo.com
mailto:gstatargoviste81ro@yahoo.com
mailto:liceulnicolaecioranescu@yahoo.com
mailto:lvm_tgv@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIŞTE 
B-dul Unirii nr.20,   telefon/fax : 0245 220468; 
E-mail : cbtgv@ yahoo.com  Website: cbtgv.ro 

  

       Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: mecanic auto - 28 locuri 
   

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIŞTE 
Str. Gen. I.E. Florescu,  nr.20; telefon: 0245/216653; 

E-mail: liceul_v_tgv@yahoo.com  Website: grscconstructii.xhost.ro 
 

      Domeniul de formare profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
                   Calificarea: zidar - pietrar - tencuitor - 28 locuri 
      Calificarea: instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze - 28 locuri 
 
    Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice - 28 locuri 
 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE 
Str. Mihai Eminescu  nr. 26    tel.: 0372 716 562; 

E-mail : spiru_haret_tgv@yahoo.com   Website: spiruharettargoviste.weebly.com 

 

       Domeniul de formare profesională: Industrie textilă și pielărie 
                    Calificarea: confecționer produse textile - 28 locuri 
 
       Domeniul de formare profesională: Electromecanică 

                    Calificarea: electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară - 
                                                                                        - 28 locuri 
 

       

 

LICEUL TEHNOLOGIC „UDREA  BĂLEANU” BĂLENI 
Comuna Băleni, şos.Bucureşti -Târgovişte, nr.231, Telefon : 0245/ 265012; 

E-mail : gs.udreabaleanu@yahoo.com  Website: udreabaleanu.blogspot.com 
 

      Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: mecanic agricol - 28 locuri 
                   
                   Domeniul de formare profesională: Industrie textilă şi pielărie 
                   Calificarea: confecţioner produse textile - 28 locuri 
 
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI 
 Str.13 decembrie nr. 206; telefon 0245/ 713319;  fax: 245/ 713325 

E-mail: grupsicg@yahoo.com Website: ltiordachegolescu.ro 
 

      Domeniul de formare profesională: Electromecanică 
                    Calificarea: frigotehnist  - 28 locuri 
 

 

mailto:liceul_v_tgv@yahoo.com
mailto:spiru_haret_tgv@yahoo.com
mailto:gs.udreabaleanu@yahoo.com
mailto:grupsicg@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC „DR. C. ANGELESCU” GĂEŞTI 
Str. Argeşului nr. 2; telefon 0245/ 712410; fax: 245/ 713278 

E-mail: agro_gaesti@yahoo.com  Website: angelescugaesti.ro 
 

      Domeniul de formare profesională: Agricultura 
                    Calificarea:  horticultor  - 28 locuri;  
                    
                    Domeniul de formare profesională: Turism și alimentație 
                    Calificarea: ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - 28 locuri 
 
                    

LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI  
B-dul. 22  Decembrie 1989 Nr.40; Telefon /fax 0245/666188;  

E-mail: gsipmoreni@yahoo.com  Website: gsip.xhost.ro 

 

      Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic - 14 locuri 
                   Calificarea: sudor - 14 locuri 
 
                   Domeniul de formare profesională: Electromecanică 
                   Calificarea: Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale - 28 locuri 
 
                    Domeniul de formare profesională: Industrie textilă și pielărie 
                    Calificarea: confecționer produse textile - 28 locuri 
 

LICEUL TEHNOLOGIC NUCET 
Nucet, Str. Gării nr.6,  telefon, fax : 0371/319965; fax: 0372875185 

E-mail : gsa_nucet@yahoo.com   Website: nucet.licee.edu.ro 
  

      Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: mecanic agricol - 28 locuri 

 

                   Domeniul de formare profesională: Industrie alimentară 
                   Calificarea: brutar-patiser-preparator produse fainoase - 28 locuri 
 
                   Domeniul de formare profesională: Agricultură 
                   Calificarea: piscicultor și prelucrător de pește - 28 locuri 

 

LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA 
Str. C. Olănescu nr. 19; telefon: 0245/760383; fax: 0245/ 760383 

E-mail : gsip@yahoo.com   Website: gsipucioasa.ro 
 

  Domeniul de formare profesională: Industrie textilă și pielărie 
                Calificarea: confecționer produse textile - 56 locuri 
   
                Domeniul de formare profesională: Silvicultură 
                Calificarea: pădurar - 28 locuri 

 
LICEUL TEHNOLOGIC „GOGA  IONESCU” TITU 

Titu, Str. Gării  nr. 59; telefon  0245/651320; fax: 651742; E-mail: lgi2002ro@yahoo.com 
 

      Domeniul de formare profesională: Mecanică 
              Calificarea: sculer matrițer  - 28 locuri 
     Calificarea: strungar - 14 locuri 
     Calificarea: frezor-rabotor-mortezor - 14 locuri 
 

          Domeniul de formare profesională: Turism și alimentație 
          Calificarea: cofetar - patiser - 28 locuri 

mailto:agro_gaesti@yahoo.com
mailto:gsipmoreni@yahoo.com
mailto:gsa_nucet@yahoo.com
mailto:gsip@yahoo.com
mailto:lgi2002ro@yahoo.com
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LICEUL TEHNOLOGIC TĂRTĂŞEŞTI 
Tărtăşeşti, Nr.82, Telefon : 0245/ 261014; Fax: 345814213; E-mail : gruptartasesti2005@yahoo.com 

 
                   Domeniul de formare profesională: Mecanică 
                   Calificarea: mecanic auto - 28 locuri 
                   
                   Domeniul de formare profesională: Agricultură 
                   Calificarea: horticultor - 28 locuri 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC VOINEŞTI 
Str. Principală, nr. 154,  Telefon : 0245/ 679316; 

E-mail : liceul_voinesti@yahoo.com   Website:  liceulvoinesti.ro 

 
       Domeniul de formare profesională: Agricultură 
                    Calificarea: horticultor - 28 locuri 
 
                    Domeniul de formare profesională: Silvicultor 
                    Calificarea: pădurar - 28 locuri 
 
       Domeniul de formare profesională: Electric 
                    Calificarea: electrician exploatare joasă tensiune - 28 locuri 
 
 
 
 
 
 
 
LOCURILE  SPECIALE  REZERVATE  PENTRU  CANDIDAŢII RROMI 

PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU 

DURATA DE 3 ANI – în anul şcolar 2016-2017 
  

         ( pe locurile 29 şi/sau 30 din clasă) 
 

Nr. 

crt.  

Unitatea de 

învățământ 
Domeniul de pregătire Calificarea profesională 

Număr 

locuri 

rezervate 

1.  

Liceul Tehnologic 
"Udrea Băleanu"  

Băleni 

Mecanică  Mecanic agricol         2 

Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 2 

2.  
Liceul Tehnologic ”Dr. 
C. Angelescu” Găeşti 

Agricultură  Horticultor 2 

Turism şi alimentaţie Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie 2 

3.  

Liceul Tehnologic 
"Iordache Golescu" 

Găeşti 
Electromecanică Frigotehnist 2 

4.  
Liceul Tehnologic 

Petrol Moreni 

Mecanică  Sudor 2 

Electromecanică Electromecanic utilaje şi instalaţii 
industriale 2 

mailto:gruptartasesti2005@yahoo.com
mailto:liceul_voinesti@yahoo.com
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Industrie textilă şi pielărie Confectioner produse textile 2 

5.  
Liceul Tehnologic 

Nucet 

Mecanica Mecanic agricol 2 

Industrie alimentara Brutar-patiser-preparator-produse 
fainoase 2 

Agricultura Piscicultor si prelucrator de peste  2 

6.  
Liceul Tehnologic 

Pucioasa 

Industrie textilă şi pielărie 
Silvicultură 
 

-Confecţioner produse textile 
      - Silvicultură 

2 
2 

7.  
Colegiul Economic 

"Ion Ghica" Târgovişte 
Comert Recepţioner-distribuitor 2 

Turism și alimentatie    2  

8.  

Liceul Tehnologic  
“Constantin 

Brâncoveanu” 
Târgovişte 

Mecanică  Mecanic auto 2 

9.  

Liceul Tehnologic 
"Nicolae Mihăescu" 

Târgovişte 
 

Mecanică  Confecționer tâmplărie din aluminiu și 
mase plastice 2 

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

Instalator instalații tehnico-sanitare și 
de gaze,lucrări publice 2 

10.  

Liceul Tehnologic 
”Spiru Haret” 

Târgoviște 

Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 2 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi instalaţii 
comerciale, electrocasnice şi din 

industria alimentară 
2 

11.  

Liceul  Tehnologic de 
Transporturi Auto 

Târgovişte 

Mecanică  Mecanic auto 2 

Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto 2 

12.  
Liceul Tehnologic 

Tărtăşeşti 
Mecanică  Mecanic auto 2 

Agricultură  Agricultor culturi de câmp 2 

13.  
Liceul Tehnologic 

"Goga Ionescu" Titu 
Mecanică Sculer matrițer 2 

Turism si alimentatie Comerciant vânzător 2 

14.  
Liceul Tehnologic 

Voineşti 

Agricultură  Horticultor 2 

-Electric 
           -   Silvicultură    

Electrician exploatare joasă tensiune 
 

2 
2 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE  - admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat 

(model) 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE   

probe de aptitudini și limbă modernă 
(model) 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE   

- admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani (model)  -   
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CODIFICAREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE  

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEE – 2016 

 
Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

101 

COLEGIUL 
ECONOMIC ”ION 

GHICA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Comerţ 56 2 

102 

COLEGIUL 
ECONOMIC ”ION 

GHICA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Economic 140 5 

103 

COLEGIUL 
ECONOMIC ”ION 

GHICA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Turism şi 

alimentaţie 
56 2 

104 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”CONSTANTIN 
CANTACUZINO” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist ENG Filologie 28 1 

105 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”CONSTANTIN 
CANTACUZINO” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

  

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”CONSTANTIN 
CANTACUZINO” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Pedagogic   Învăţători - 

educatoare 
56 2 

107 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”CONSTANTIN 
CANTACUZINO” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

108 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”CONSTANTIN 
CARABELLA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 56 2 

109 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”CONSTANTIN 
CARABELLA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
112 4 
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Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

110 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”IENĂCHIȚĂ 
VĂCĂRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 28 1 

111 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”IENĂCHIȚĂ 
VĂCĂRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist ENG Filologie 28 1 

112 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”IENĂCHIȚĂ 
VĂCĂRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
84 3 

113 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”IENĂCHIȚĂ 
VĂCĂRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 

114 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

”IENĂCHIȚĂ 
VĂCĂRESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

115 

COLEGIUL 
NAȚIONAL ”ION 

LUCA 
CARAGIALE” 

MORENI 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 56 2 

116 

COLEGIUL 
NAȚIONAL ”ION 

LUCA 
CARAGIALE” 

MORENI 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
56 2 

117 

COLEGIUL 
NAȚIONAL ”ION 

LUCA 
CARAGIALE” 

MORENI 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

118 

COLEGIUL 
NAȚIONAL ”ION 

LUCA 
CARAGIALE” 

MORENI 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

119 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”NICOLAE 

TITULESCU” 
PUCIOASA 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 56 2 
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Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

120 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”NICOLAE 

TITULESCU” 
PUCIOASA 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
56 2 

121 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”NICOLAE 

TITULESCU” 
PUCIOASA 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

122 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”NICOLAE 

TITULESCU” 
PUCIOASA 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

123 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”VLADIMIR 
STREINU” 

GĂEȘTI 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 28 1 

124 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”VLADIMIR 
STREINU” 

GĂEȘTI 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
112 4 

125 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”VLADIMIR 
STREINU” 

GĂEȘTI 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

126 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
”VLADIMIR 
STREINU” 

GĂEȘTI 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

200 

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 28 1 

201 

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

202 

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 56 2 
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Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

203 

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Protecţia 

mediului 
28 1 

  

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Sportiv   Sportiv 28 1 

205 

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

206 

LICEUL 
”VOIEVODUL 

MIRCEA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

  

LICEUL DE ARTE 
”BĂLAȘA 

DOAMNA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Artistic   

Arhitectură, 

Arte  

ambientale şi 

Design 

28 1 

  

LICEUL DE ARTE 
”BĂLAȘA 

DOAMNA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Artistic   Arte plastice şi 

Decorative 
28 1 

  

LICEUL DE ARTE 
”BĂLAȘA 

DOAMNA” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Artistic   Muzică 28 1 

148 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”AUREL RAINU” 
FIENI 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Comerţ 28 1 

149 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”AUREL RAINU” 
FIENI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 

150 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”AUREL RAINU” 
FIENI 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 28 1 
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Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

151 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”AUREL RAINU” 
FIENI 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

152 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 

153 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

154 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Producţie media 28 1 

155 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Protecţia 

mediului 
28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Sportiv   Sportiv 28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU” 
TÂRGOVIȘTE 

Frecvență 
redusă TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 56 2 

158 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”DR.C. 
ANGELESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Agricultură 28 1 

159 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”DR.C. 
ANGELESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Economic 28 1 

160 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”DR.C. 
ANGELESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electric 28 1 
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Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

161 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”DR.C. 
ANGELESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Industrie 

alimentară 
28 1 

162 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GOGA 
IONESCU” TITU 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Economic 28 1 

163 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GOGA 
IONESCU” TITU 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 

164 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GOGA 
IONESCU” TITU 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

165 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GOGA 
IONESCU” TITU 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Protecţia 

mediului 
28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GOGA 
IONESCU” TITU 

ZI VOCAȚIONALĂ Sportiv   Sportiv 28 1 

167 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”GOGA 
IONESCU” TITU 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Turism şi 

alimentaţie 
56 2 

168 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”IORDACHE 
GOLESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electric 28 1 

169 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”IORDACHE 
GOLESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electromecanică 56 2 

170 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”IORDACHE 
GOLESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 



55 
 

Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

171 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”IORDACHE 
GOLESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 84 3 

172 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
”IORDACHE 
GOLESCU” 

GĂEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Producţie media 28 1 

173 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
CIORĂNESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electric 28 1 

174 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
CIORĂNESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 

175 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
CIORĂNESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
CIORĂNESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

Frecvență 
redusă TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
MIHĂESCU” 

TÂRGOVIȘTE 

SERAL TEHNOLOGICĂ Tehnic   
Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

28 1 

178 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
MIHĂESCU” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   
Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”NICOLAE 
MIHĂESCU” 

TÂRGOVIȘTE 

SERAL TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

180 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”SPIRU HARET” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 



56 
 

Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

181 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”SPIRU HARET” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   
Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”SPIRU HARET” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Sportiv   Sportiv 28 1 

183 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”UDREA 
BĂLEANU” 

BĂLENI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

184 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

”UDREA 
BĂLEANU” 

BĂLENI 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

130 

LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI 

AUTO 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electric 28 1 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI 

AUTO 
TÂRGOVIȘTE 

SERAL TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

132 

LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI 

AUTO 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

  
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
NUCET 

ZI VOCAȚIONALĂ Sportiv   Sportiv 28 1 

134 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
NUCET 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Turism şi 

alimentaţie 
28 1 

135 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PETROL MORENI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electromecanică 28 1 



57 
 

Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

  
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PETROL MORENI 

SERAL TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

137 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PETROL MORENI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

138 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PETROL MORENI 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Protecţia 

mediului 
28 1 

  
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PETROL MORENI 

ZI VOCAȚIONALĂ Sportiv   Sportiv 56 2 

140 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PUCIOASA 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

141 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PUCIOASA 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Protecţia 

mediului 
28 1 

142 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
PUCIOASA 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Turism şi 

alimentaţie 
28 1 

143 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
TĂRTĂȘEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

144 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
TĂRTĂȘEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Protecţia 

mediului 
28 1 

145 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
VOINEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Servicii   Comerţ 28 1 



58 
 

Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

146 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
VOINEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electric 28 1 

147 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
VOINEȘTI 

ZI TEHNOLOGICĂ Resurse 
naturale   Silvicultură 28 1 

185 

LICEUL 
TEORETIC 
”IANCU C 

VISSARION” 
TITU 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 28 1 

186 

LICEUL 
TEORETIC 
”IANCU C 

VISSARION” 
TITU 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
112 4 

187 

LICEUL 
TEORETIC 
”IANCU C 

VISSARION” 
TITU 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
28 1 

188 
LICEUL 

TEORETIC ”ION 
GHICA” RĂCARI 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 84 3 

189 
LICEUL 

TEORETIC ”ION 
GHICA” RĂCARI 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

190 

LICEUL 
TEORETIC ”ION 

HELIADE 
RĂDULESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 56 2 

191 

LICEUL 
TEORETIC ”ION 

HELIADE 
RĂDULESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

192 

LICEUL 
TEORETIC ”ION 

HELIADE 
RĂDULESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
56 2 



59 
 

Cod 

specializare 
Denumire liceu 

Forma 

învățământ 
Filiera Profil Bilingv 

Denumire 

specializare 

Nr. 

locuri 

Nr 

clase 

193 

LICEUL 
TEORETIC ”ION 

HELIADE 
RĂDULESCU” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Ştiinţe Sociale 56 2 

194 

LICEUL 
TEORETIC 

”MIHAI 
VITEAZUL” 

VIȘINA 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Electronică 

automatizări 
28 1 

195 

LICEUL 
TEORETIC 

”MIHAI 
VITEAZUL” 

VIȘINA 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

196 

LICEUL 
TEORETIC 

”MIHAI 
VITEAZUL” 

VIȘINA 

ZI TEHNOLOGICĂ Tehnic   Mecanică 28 1 

197 

LICEUL 
TEORETIC 

”PETRU 
CERCEL” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 56 2 

198 

LICEUL 
TEORETIC 

”PETRU 
CERCEL” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Matematică-

Informatică 
28 1 

199 

LICEUL 
TEORETIC 

”PETRU 
CERCEL” 

TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Real   Ştiinţe ale 

Naturii 
84 3 

207 

SEMINARUL 
TEOLOGIC 

ORTODOX ”SF. 
IOAN GURĂ DE 

AUR” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI TEORETICĂ Umanist   Filologie 56 2 

  

SEMINARUL 
TEOLOGIC 

ORTODOX ”SF. 
IOAN GURĂ DE 

AUR” 
TÂRGOVIȘTE 

ZI VOCAȚIONALĂ Teologie   Teologie 

ortodoxă 
28 1 
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