
CALENDAR 

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

DATA 

LIMITĂ 

/ PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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

22 – 24 iulie 

2020 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională 
pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional de stat și a foii matricole urmând pașii: 
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în 
învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale 
absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile 
obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din 
aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute 
în clasele V-VIII, pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în 
etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul 
dual. 
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru 
învățământul profesional și calificările din oferta acesteia se completează de 
către candidați asistați de diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ 
gimnazial pe baza unei programări pe zile și ore a tuturor elevilor. 
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se 
realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea 
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul 
profesional a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole. 
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei 
de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții 
care solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei 
programări pe zile și ore a absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ 
gimnazial. 
Documentele mai sus menționate se vor transmite și în format electronic tuturor 
candidaților care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare 
importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de 
învățământ și ale inspectoratelor școlare. 
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ 
gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 
completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă. 
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

23 – 24 iulie 

2020 

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă cu 
respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal. 

24 iulie 2020 

Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite 
și a unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a 
listei candidaților înscriși în învățământul professional. 
Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare 
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul 
de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la 
celelalte calificări, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere 
pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere județeană a situației cu numărul de 
candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare 
calificare profesională 

27 iulie 2020 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor 
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învățământul profesional.Transmiterea la comisia de admitere județeană. 

28 iulie 2020 

Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul 
profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat. 
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei 
candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat. 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 
candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de 
înscriere, de la sediile unităților respective de învățământ, sau prin formular 
transmis electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru. 



29 iulie - 3 

august 2020 

Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la 
care candidații au fost declarați admiși. 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de 
primire. Dosarul de înscriere conține: 
a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu 
originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de 
învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului 
pentru certificare); 
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 
naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care 
nu au susținut evaluarea națională; 
d) fișa medicală. 
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile 
și ore, afișat de către unitatea de învățământ. În cazul retragerii fișelor de 
înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe 
locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor 
obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în 
termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care 
în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 
formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere 
vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar 
pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a 
municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin 
redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe. 

4 august 2020 

Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat 
din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații 
înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de 
stat, inclusiv în învățământul dual. 
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări în 
învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de 
admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe 
numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii 
economici și cu acordul acestora - sunt interesate să își completeze locurile 
libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către 
comisia de admitere județeană/a municipiului București informează în scris 
comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest 
acord. 

Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 

de admitere județeană 

5 august 2020 

Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la 
sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere și a 
graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de 
rezolvare a cazurilor special. 
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și 
redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale 

6 – 7 august 

2020 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană. 
Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care nu au 
participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu 
au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.Rezolvarea 
de către comisia județeană a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la 
care în urma celor două etape de admitere nu s-au constituit în limitele legale 
formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și 
calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea 
situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost 
admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire 
a formațiunilor de studiu. 
Comisia județeană/a municipiului București va afișa la sediul inspectoratului 
școlar și pe site graficul de desfășurarea a ședinței publice, pe zile, ore și 
candidați. 
Notă: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și 
calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută 
proba suplimentară de admitere în învățământul profesional, iar în cazul 
învățământului dual, probe de admitere independent de numărul candidaților 
înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al 
unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. 
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 



 

către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de 
studiu legal constitute 

7 august 2020 

Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a 
candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul 
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 
speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere 
județeană. 
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și 
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația 
informatică centralizată 


