METODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU
ÎNVATAMÂNTUL POSTLICEAL

An şcolar 2019-2020
Nr. 3351/10.06.2019
Elaborată
conform O.M.E.C.T.S nr.5346/7.09.2011
Aprobată în Consiliul de Administraţie din data de: 13.06.2019
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.

(1) Admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar 2019 – 2020 se face pe baza

criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul
Educatiei, Cercetării şi Inovării aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7 septembrie
2011 şi a prezentei metodologii aprobate de către Consiliul de Administratie.
(2) În cadrul Scolii Postliceale Colegiului Tehnic Auto ,, Traian Vuia” Focșani se
organizează învăţământ postliceal , domeniul Transporturi, calificările:Tehnician
transporturi auto interne și internaționale, cu perioada de studiu de 1 .5 ani.
În anul şcolar 2019 – 2020 la nivel postliceal este aprobat pentru anul I următorul
plan de şcolarizare :
• 1 clasă de la buget -28 de locuri
Art. 2.
(1) Au dreptul să se înscrie la nivel de învăţământ postliceal absolvenţi de liceu, cu sau
fără diplomă de bacalaureat.
(2) Înscrierea se face pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere;
- certificat de naştere - copie;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
- buletin / cartea de identitate - copie;
- certificat de absolvire a liceului – copie;
- diploma de bacalaureat – copie ;
- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII, copie;
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este
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sănătos clinic şi apt ;
- dosar cu sină de încopciat.
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(1) Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal, în anul şcolar
2019/2020, se face conform calendarului de admitere cuprins în Anexa 1, parte
integrantă a prezentei metodologii.
(2)
În cazul în care numărul candidaţilor depăşeşte numărul de locuri
aprobat, se organizează concurs de dosare și ierarhie conform mediei de absolvire
examen de bacalaureat sau media claselor IX-XII/XIII.
(3)
În cazul în care pe ultimul loc sunt mai mulți candidați cu aceeși medie
departajarea se face luând în considerare media ultimului an de studiu XII/XIII.
Art. 4
(1) Unitatea de învăţământ face publice prin afişare, până la data de 10 Iunie,
prevederile prezentei metodologii de admitere în învăţământul postliceal,

CAPITOLUL II – COORDONAREA ADMITERII ÎN ÎNVATAMÂNTUL
POSTLICEAL
Art. 5

(1) Pentru coordonarea admiterii în învăţământul postliceal se constituie Comisia de

admitere, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

(2) Comisia de admitere se compune din:
- preşedinte – directorul adjunct
- 1 secretar-secretarul/informaticianul școlii – operator PC;
- 2 – 4 membri evaluatori, cadre didactice de specialitate.

Art. 6
Atribuţiile membrilor comisiei de admitere:
a) afişează metodologia de admitere;
b) afişează numărul de locuri aprobat;
c) elaborează fişa de înscriere;
d) primesc dosarele de înscriere de la candidaţi;
e) introduc datele de pe fişe în baza de date computerizată;
f) centralizează datele şi stabilesc dacă este necesară susţinerea probei scrise;
g) organizează şi răspund de modul de desfăşurare a probei scrise, acolo unde este cazul;
h) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de
admitere, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru
înscriere;
i) afişează, la sediul unităţii şcolare, listele finale cu candidaţii admişi;
j) asigură completarea dosarelor candidaţilor declaraţi admişi, cu actele de studiu, în
perioada prevăzută de prezenta metodologie;
(1) Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor de evaluare se constituie la
propunerea conducerii unităţii de învăţământ, prin decizia directorului, având
următoarea componenţă:
 preşedinte: directorul adjunct
 secretar: cadru didactic;
 membri: doi profesori pentru fiecare dintre disciplina de examen: (CIRA)
(2) Comisia de contestaţii se compune din :
 preşedintele comisiei: directorul instituţiei de învăţământ;
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 membrii evaluatori: doi membri de specialitate, pentru fiecare probă de examen
scrisă, alţii
decât membrii evaluatori ai comisiei de admitere;
 secretar: cadru didactic.
(3) În comisie nu se cooptează persoanele care au rude în rândul candidaţilor. În acest
sens, membrii comisiei examenului de admitere vor semna declaraţii în nume
propriu.
Comisia de admitere are următoarele atribuţii:
a) Preşedintele comisiei de admitere:
 asigură aplicarea metodologiei de admitere elaborată de unitatea de
învăţământ;
 calculează, după caz, mediile generale şi le trece în cataloage;
 elaborează şi transmite inspectoratului şcolar, în termen de şapte
zile de la afişarea rezultatelor, raportul privind desfăşurarea
examenului de admitere;
 coordonează activitatea tuturor persoanelor care au sarcini în
organizarea concursului de admitere.
b) Membrii comisiei şi secretarul comisiei de admitere:
 afişează metodologia de admitere, tematica probei scrise şi
bibliografia recomandată;
 afişează numărul de locuri aprobat;
 elaborează fişa de înscriere;
 introduc datele de pe fişe în baza de date computerizată;
 centralizează datele şi stabilesc dacă este necesară susţinerea probei
scrise;
 organizează şi răspund de modul de desfăşurare a probei scrise,
acolo unde este cazul;
 afişează numărul de locuri aprobate, pe calificări profesionale;
 asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai
comisiei de admitere, care să ofere informaţii şi consiliere
persoanelor care se prezinta pentru inscriere;
 asigură completarea dosarelor candidaţilor declaraţi admişi, cu actele
de studiu, în perioada prevăzută de prezenta metodologie;
 la sfârşitul etapei de înscriere afişează listele cu candidaţii înscrişi şi
documentele legate de examenul de admitere;
 întocmesc procesele verbale corespunzătoare activităţilor principale
desfăşurate în cadrul comisiei, precum: rezultatul înscrierilor,
deschiderea subiectelor de concurs, organizarea probelor de
admitere, predarea primirea lucrărilor scrise etc.;
 afişează rezultatele examenului de admitere;
 înregistrează contestaţiile;
 întocmesc şi afişează tabelul nominal cu rezultatele finale ale
concursului;
 depun pentru arhivare documentele de examen.
c) Membrii evaluatori: (dacă este cazul)
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 evaluează şi notează lucrările, răspund de aplicarea baremelor de
evaluare, calculează şi trec pe lucrări şi în borderouri de notare
notele obţinute de candidaţi.
d) Asistenţii:(dacă este cazul)
 asigură supravegherea examenului de admitere, respectând
atribuţiile asistenţilor, conform fișei de atribuții și metodologiei
examenului de bacalaureat din anul curent.

Art. 7

(1) Membrii comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe criteriile

generale de admitere şi metodologia elaborată;

(2) Membrii comisiei de admitere vor semna declaraţii în nume propriu cu privire la

respectarea criteriilor generale de admitere şi a metodologiei de admitere elaborată
de unitatea de învatamânt.
(3) Membrii comisiei de admitere vor semna declaraţii în nume propriu, că nu au
rude/afini până la gradul IV în examenul de admitere.
CAPITOLUL III - STABILIREA REZULTATELOR FINALE ŞI
REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
Art. 8

1) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului se întocmesc şi se afişează
liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, media generală şi
rezultatul final: „reuşit" / „respins" / „neprezentat" .
Art. 9
(1) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la sediul unității de învățământ, în perioada
prevăzută de calendarul stabilit.
(2) Preşedintele, împreună cu secretarul și cu un membru al comisiei, primesc
contestaţiile şi le înregistrează.
(3) După centralizarea cererilor prin care se contestă ierarhia/notele obţinute la
evaluarea iniţială, lucrările se secretizează și apoi se aplică ştampila unității de
învățământ.
Art. 10
(1) Comisia de contestaţii reevaluează ierarhia/lucrarile primite .
(2) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul
centrului de examen, conform calendarului.
CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE
Art. 11
Lucrările scrise (fişele de răspuns/evaluare) şi celelalte documente se păstrează în
arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, iar
cataloagele de concurs permanent.
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Art. 12
Pentru anul 2019/2020, pentru admiterea la învăţământul postliceal, calificările:
Tehnician transporturi auto interne si internationale
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Anexa 1

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
POSTLICEAL
An şcolar 2019-2020

Data limita/
perioada

Ora

Activitatea
Afişarea metodologiei de admitere în învăţământul
postliceal

13 Iunie
00

00

15.07.2019 –
19.07.2019

9 – 14

22.07.2019

9 – 12

00

00

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Admitere prin concurs de dosare art.13(abs lic
tehnologic)
Afişarea rezultatelor

23.07.2019

până la 1400

23.07.2019

1400-1600

Depunerea constestațiilor

24.07.2019

1000-1100

Afișarea rezultatelor finale

Director:
Prof. ing Balaban Elena Luminița
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