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PREFAŢĂ

Contextul în care are loc admiterea în învățământul profesional sau dual pentru absolvenții clasei a VIII-a, promoția

2020, este unic, ceea ce poate spori dificultatea luării unor decizii privind alegerea traseului educațional.

Inspectoratul Școlar Județean Arad își propune să vină în sprijinul elevilor și al părinților acestora, prin publicarea în

mediul online a unei broșuri menită să ofere toate informațiile necesare pentru ca fiecare absolvent al clasei a VIII-a să poată

face o opțiune personală bine fundamentă.

Broșura pentru admiterea în învățământul profesional sau dual pentru anul școlar 2020-2021, include, într-un format

accesibil, precizări clare referitoare la numărul de clase existente la fiecare unitate de învățământ, la profilul și specializarea

acestora, numărul de locuri, precum și ultima medie de admitere de anul trecut.

Luând în considerare opiniile exprimate de elevi și de părinții acestora, centralizate în urma chestionarelor,

dezbaterilor și întâlnirile cu diriginții sau consilierii școlari, Inspectoratul Școlar Județean Arad a elaborat o ofertă generoasă

și diversificată, propunând un număr important de locuri, de clase și specializări. Oferta I.Ș.J Arad corespunde intereselor și

aspirațiilor absolvenților claselor a VIII-a, sub aspectul profilurilor şi specializărilor, fiind, în același timp, coroborată cu

cerinţele pieţei de muncă. Ne dorim ca la absolvirea şcolii profesionale tinerii să aibă oportunităţi reale să obțină un loc de

muncă pe măsura intereselor şi competențelor pe care și le-au dezvoltat.

Învățământul profesional și dual este menit să vină în sprijinul elevilor interesați de pregătirea pentru anumite

meserii și de o profesionalizare progresivă.

Repartizarea candidaţilor în învățământul profesional, în toate situațiile enumerate, se va face şi în acest an după

criteriul mediilor de admitere şi al opţiunilor elevilor, cu respectarea cadrului metodologic în vigoare, de OMECȘ. nr.

5068/2016 cu modificările și completările ulterioare (OMEC nr. 4326/22.05.2020), cu respectarea calendarului

admiterii în învățământului profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, conform OMEN. nr. 5087/2019 și OMEC nr.

4325/2020. De asemenea, admiterea în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, este reglementată de

OMEN. nr. 3556/2017, cu modificările ulterioare și respectarea calendarului admiterii în învățământul dual de stat pentru

calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2020-2021, conform OMEN.

nr. 5087/2019 și OMEC nr. 4325/2020.

Dragi elevi și părinți, sperăm că broșura pe care am elaborat-o să vă fie de un real folos în alegerile pe care le veți

face.

MULT SUCCES!

Inspector şcolar general ,

Prof. Marius Sorin GONDOR
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Broşura cuprinde în acest capitol informaţiile necesare candidaţilor la admiterea în învăţământul
profesional de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021. Scopul este, de a facilita accesul absolvenţilor de gimnaziu,
al părinţilor acestora şi al tuturor celor interesaţi la o sinteză informativă privind sistemul actual de admitere
în învăţământul profesional.

Cadrul legal pentru admiterea în învățământul profesional de stat:

● metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, anexă, la
OMENCȘ nr.5068/31.08.2016 (extras), cu modificările și completările ulterioare (OMEC nr.
4326/22.05.2020);

● OMEN nr. 5087/30.08.2019;

● OMEC nr. 4325/22.05.2020;

● calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat (Anexa nr.1 la OMEC nr. 4325/22.05.2020);

● precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat;

● lista tuturor unităţilor de învăţământ profesional din judeţul Arad, adresele acestora, planul de şcolarizare
acordat fiecăreia pentru următorul an şcolar, pe forme de învăţământ, domenii de pregătire, specializări şi
numărul de locuri alocate.

Pentru metodologia de desfăşurare a admiterii in extenso şi pentru alte informaţii suplimentare, poate
fi accesat următorul site de internet al Ministerului Educaţiei și Cercetării:

http://admitere.edu.ro

Informaţii de interes local şi listele candidaţilor admişi vor putea fi accesate de pe site-ul Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Arad, www.isjarad.ro/forum în subiectul Admitere clasa a IX-a.

http://admitere.edu.ro
http://www.isjarad.ro/forum/
http://www.isjarad.ro/forum/viewforum.php?f=271
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Admiterea elevilor în învățământul profesional de stat, denumit în continuare învățământ

profesional, se face cu respectarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de

stat, pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.

Art. 2. — (1) Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a

VIII-a din seriile anterioare.

* Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți

și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au

întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la

învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/domeniu de

pregătire/specializare/calificare profesională la alta nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal

de stat pentru anul școlar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică

prevederile ROFUIP.

(2)Elevii prevăzuți la alin. (1) pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au promovat clasa a

VIII-a.

(3) Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul

admiterii în învățământul profesional

Art. 3. — (1) În vederea admiterii în învățământul profesional, unitatea de învățământ care organizează

învățământ profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau proba suplimentară

de admitere.

(2) Prin derogare de la dispozițiile alin 1, în sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, unitatea

de învățământ organizează proba suplimentară de admitere numai în situația în care numărul de

candidați este mai mare decât numărul de locuri oferite.



5

Art. 4. — (1) Conform calendarului admiterii în învățământul profesional, admiterea se realizează în două

etape.

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:

a) înscrierea candidaților;

b)proba suplimentară de admitere, după caz;

c) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor.

CAPITOLUL II

Înscrierea candidaților

Art. 5. — (1) Înscrierea în învățământul profesional se face în urma unui proces de informare și consiliere a

elevilor.

(2) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face la unitatea de

învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza opțiunii candidatului

pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea

preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere.

(2˄1) În sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, înscrierea candidaților în vederea

admiterii în învățmântul profesional se face prin transmiterea, în format electronic, de către unitatea

de învățământ gimnazial la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul

profesional a fișei de înscriere completate inclusiv cu opțiunea candidatului pentru o unitate de

învățământ și pentru una sau mai multe calificări profesionale din oferta unității de învățământ, în

ordinea preferințelor exprimate de candidat.

(3) Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional a elevilor din clasa a VIII-a și a

absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul

profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial.

(4)Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional va fi elaborat de Comisia Națională de Admitere

și se va transmite comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la data de 1 martie a fiecărui

an.

(5) Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul profesional,

fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul profesional pentru fiecare etapă

menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional.

(6)Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare

de corigență sau repetenție.
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Art. 6. — La încheierea perioadelor de înscriere menționate în calendarul admiterii în învățământul

profesional, comisiile de admitere din unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional

transmit, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București lista

candidaților înscriși la învățământul profesional.

Art. 7. — Lista candidaților înscriși la învățământul profesional este afișată, conform calendarului

admiterii în învățământul profesional, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul

profesional, împreună cu graficul de desfășurare a sesiunii de preselecție, acolo unde este cazul, și cu graficul

de desfășurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât

numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

CAPITOLUL IV

Proba suplimentară de admitere

Art. 9. — (1) Toate unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional au

obligația de a elabora și anunța public procedura de admitere.

(2) Procedura de admitere, elaborată de unitatea de învățământ care are oferta educațională pentru

învățământul profesional, este aprobată de consiliul de administrație al școlii și este avizată de inspectoratul

școlar județean/al municipiului București.

(3) Procedura de admitere va cuprinde informații privind:

a) condiția de a trece prin etapa prealabilă de preselecție (acolo unde este cazul, conform art. 8);

b)cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere și calculul mediei de admitere, conform art.

10 și, respectiv, art. 12, modalitățile de departajare a candidaților cu medii de admitere egale, conform art.

11 din prezenta metodologie;

c)disciplina din planul-cadru pentru clasa a VIII-a la care se susține proba suplimentară de admitere;

d)programa de examen pentru disciplina la care se susține proba suplimentară de admitere;

e)modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere;

f)modele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentară de admitere;

g)durata probei suplimentare de admitere;

h)modul de organizare și desfășurare a contestațiilor.

(3˄1) Prin derogare de la prevederile alin 3, în sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021,

procedura de admitere cuprinde informații privind:

a) Cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere și calculul mediei de admitere,



7

conform art 10 și respectiv art 12, modalitățile de departajare a candidaților cu medii de admitere

egale, conform art 11;

b) Proba suplimentară de admitere, care se constituie din una sau mai multe discipline studiate în

clasele V-VIII; disciplina/disciplinele este/sunt stabilită/e de unitatea de învățământ și de operatorul

economic, după caz, în raport cu relevanța acesteia/acestora pentru calificarea profesională în care

se vor pregăti elevii; nota obținută la proba suplimentară reprezintă media aritmetică a mediiilor

obținute de candidați la disciplina/disciplinele stabilită/e;

c) Modul de organizare și desfășurare a contestațiilor.

(4) Procedura de admitere este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta educațională pentru

învățământ profesional, conform calendarului admiterii în învățământul profesional.

(5) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul admiterii în

învățământul profesional, doar în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor

oferite de unitatea de învățământ.

(5˄1) În sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, proba suplimentară de admitere, așa cum

este definită la alin (3˄1) lit b), se aplică doar în cazul în care numărul de candidați este mai mare

decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

(6) Unitatea școlară poate decide ca proba suplimentară de admitere să se organizeze doar la

calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările

respectivă/respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba

suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

(6˄1) În sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, unitatea de învățământ poate decide ca

proba suplimentară așa cum este definită la alin (3˄1) lit b), să se aplice doar la

calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la

calificarea/calificările respectivă/respective cu posibilitatea redistribuirii la celălalte calificări pentru

care nu s-a organizat probă suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere

pentru aceste calificări.

CAPITOLULV

Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

Art. 10. —Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de

învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul educațional al
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elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca

medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are

o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20%;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de

învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere prevăzută la lit. a) și în

proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Art. 11. — (1) În cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în

ordine, următoarele criterii:

a)media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

b)media generală de absolvire a claselor a V-a — aVIII-a.

(2) În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există

candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au mediile de admitere,

precum și mediile prevăzute la alin. (1) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea

solicitată.

Art. 12. — (1) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:

100
8020 ENABSMAMAIP +

==

unde:

MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ:

100
3070 PSAMAMAIP +

=

unde:

MAIP = media de admitere în învățământul profesional;
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MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

(2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută la alin. (1), se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.

(3) Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală
obținută la evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până
în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004—2007, ori cu
media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

(4)Pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele

naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea națională susținută de

absolvenții clasei a VIII-a este 1 : EN = 1.

(5)Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată

pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați nu depășește

numărul locurilor din oferta școlii.

(6)În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la

care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de

învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de

admitere, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a

candidaților admiși la fiecare calificare.

(7)Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată

pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul

locurilor din oferta școlii.

(8) În perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisia de admitere

județeană/a municipiului București va analiza și cazurile speciale ale absolvenților învățământului

gimnazial care au studiat în străinătate și din această cauză nu au participat la evaluarea națională de la

sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în

calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu parcurși în România.

Art. 13. — (1) Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul profesional se

întocmesc la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional și se transmit la comisia de

admitere județeană/a municipiului București, după fiecare etapă de admitere, conform calendarului

(2) După validarea listelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru

învățământul profesional, acestea se afișează la sediul unității de învățământ care organizează învățământ

profesional.
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Art. 14. — (1) După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, în perioada menționată

în calendarul admiterii în învățământul profesional, candidații depun la unitățile școlare la care au fost

declarați admiși dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(1˄1) În sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, după afișarea rezultatelor la admiterea în

învățământul profesional, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional,

candidații depun sau transmit prin poștă, la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși,

dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii.

(2) Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de

învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional;

b) certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din

clasa a VIII-a/ testele naționale/examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a— aVIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) — copie și

original;

e) fișa medicală.

(2˄1) Prin derogare de la alin 2, în sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, înscrierea

candidațiilor declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat în unitatea de

învățământ, pe baza următoarelor acte:

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 către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis

(este necesară prezentarea originalului pentru certificare) ;

c) adeverință cu notele obținute la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele

naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut

evaluare națională;

d) fișa medicală.

(3) Candidații care în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional nu își

depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi

utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul profesional.

Art. 15. — Candidații respinși la admiterea în învățământul profesional se pot înscrie la admiterea în
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învățământul liceal.

Art. 16. — (1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși sau

care nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și care solicită ulterior să se

înscrie în clasa a IX-a la învățământul profesional, precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară

ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în învățământul profesional,

comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământ profesional va organiza a doua

etapă de admitere pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în calendarul admiterii

în învățământul profesional, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei

de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional.

(2)Rezultatele admiterii se transmit Centrului Național de Admitere, până la data menționată în

calendarul admiterii în învățământul profesional.

Art. 17. — Pentru înscrierea la clasele de învățământ profesional care se organizează în alte limbi materne

decât limba română, elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că

au participat la proba de evaluare a cunoștințelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de

admitere în învățământul liceal de stat, și au fost admiși.

Art. 18. — (1) Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul profesional special

se organizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în perioada prevăzută în

calendarul admiterii în învățământul profesional.

(2)Locurile alocate învățământului profesional special sunt publicate în broșura de admitere, într-o listă

separată. Vor fi precizate în broșură locul și data în care se va face admiterea candidaților pentru

învățământul profesional special, precum și condițiile specifice de înscriere (documente care să dovedească

tipul și gradul de deficiență etc.).

(3)Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special se face în funcție de tipul și gradul de

deficiență, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional, după caz, și în

funcție de opțiuni.

CAPITOLULVI

Coordonarea admiterii în învățământul profesional

Art. 19. — (1) Coordonarea la nivel național a acțiunilor privind organizarea admiterii în învățământul

profesional este asigurată de Comisia Națională de Admitere.
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(2)Comisia Națională de Admitere coordonează și acțiunile privind organizarea admiterii în învățământul

liceal de stat.

(3) Comisia Națională de Admitere cuprinde și un reprezentant al Centrului Național de Dezvoltare a

Învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 20. — Atribuțiile Comisiei Naționale de Admitere, în ceea ce privește admiterea în învățământul

profesional, sunt următoarele:

a) stabilește modelul fișei de înscriere în învățământul profesional și îl transmite comisiilor de admitere

județene/a municipiului București până la data de 1 martie a fiecărui an;

b) instruiește președinții comisiilor de admitere județene/a municipiului București cu privire la înscrierea

în învățământul profesional;

c) organizează activitățile de creare a bazei de date la nivel național pentru candidații și candidații admiși

în învățământul profesional, în colaborare cu Centrul Național deAdmitere;

d) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și desfășurarea admiterii în județele

țării/municipiul București, urmărind respectarea prevederilor din prezentametodologie;

e) controlează modul în care comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de

înscriere din unitățile de învățământ gimnazial și cele de admitere din unitățile de învățământ profesional își

desfășoară activitatea;

f) poate delega observatori care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor de admitere județene/a

municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial și a celor de

admitere din unitățile de învățământ profesional. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere județene/a

municipiului București sau Comisiei Naționale de Admitere, în cazul constatării unor nereguli în

desfășurarea înscrierii la învățământul profesional, schimbări în componența comisiilor prevăzute la lit. e) și,

după caz, sancționarea celor vinovați;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de

admitere județene/a municipiului București, și prezintă concluziile acestei analize ministrului educației

naționale și cercetării științifice;

h) propune eventuale modificări în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul

profesional din anii următori.

Art. 21. — (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a acțiunilor privind organizarea

admiterii în învățământul profesional este asigurată de comisia de admitere județeană/a municipiului

București.
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(2)Comisia de admitere județeană/a municipiului București coordonează și acțiunile pentru organizarea

admiterii în învățământul liceal de stat.

(3)Comisia de admitere județeană/a municipiului București cuprinde și un inspector școlar pentru

învățământ profesional și tehnic.

(4) La rândul său, comisia de admitere județeană/a municipiului București organizează comisii de

admitere în unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional.

Art. 22. — Atribuțiile comisiei de admitere județene/a municipiului București, specifice în ceea ce

privește admiterea în învățământul profesional, sunt următoarele:

a) instruiește președinții comisiilor de înscriere din unitățile gimnaziale și ai comisiilor de admitere din

unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional cu privire la înscrierea și admiterea în

învățământul profesional;

b) analizează și avizează procedurile de preselecție și de admitere;

c)aprobă componența comisiilor de admitere din unitățile de învățământ;

d) validează tabelele cu rezultatele obținute de elevi la sesiunea de preselecție, transmise de unitățile de

învățământ, conform prevederilor art. 8 alin. (8) și (9);

e) validează listele cuprinzând candidații admiși și respinși la învățământul profesional, după fiecare etapă

a admiterii, conform art. 13 alin. (1);

f) controlează și îndrumă acțiunile legate de organizarea și desfășurarea înscrierii și admiterii în

învățământul profesional, urmărind respectarea prevederilor din prezentametodologie;

g) analizează desfășurarea admiterii la nivel județean/al municipiului București, pe baza rapoartelor

elaborate de comisiile de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional, și

prezintă concluziile acestei analize Comisiei Naționale deAdmitere;

h) propune Comisiei Naționale de Admitere eventuale modificări în metodologia de organizare și

desfășurare a admiterii în învățământul profesional.

Art. 23. — Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în

învățământul liceal de stat, cât și pentru admiterea în învățământul profesional.

Art. 24. — (1) Comisia de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional

este alcătuită din:

a)președinte— directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;

b)vicepreședinte—directorul adjunct sau șeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;

c) secretar — secretarul unității de învățământ;
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d)membri:

(i) cadre didactice care realizează preselecția candidaților în sesiunea de preselecție;

(ii) cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere și

evaluează lucrările candidaților;

(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaților și oferă informații și consiliere elevilor și

părinților acestora care se prezintă pentru înscriere;

(iv) cadre didactice asistenți pe perioada desfășurării probei suplimentare de admitere;

(v) reprezentanți ai operatorului economic/instituției publice partenere care solicită preselecția

candidaților.

(1˄1) Prin derogare de la alin 1, în sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, Comisia de

admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional este alcătuită din:

a) președinte—directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;

b) vicepreședinte—directorul adjunct sau șeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;

c) secretar — secretarul unității de învățământ;

d) membri: cadre didactice care asigură verificarea documentației de înscriere a candidaților,

transmise de unitatea de învățământ gimnazial în vederea admiterii, iar ulterior, conform

calendarului, asigură verificarea dosarelor candidaților declarați admiși.

(2)Comisia de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional are

următoarele atribuții:

a)elaborează procedura de preselecție prevăzută la art. 8 al prezentei metodologii, în parteneriat cu

operatorul economic/instituția publică parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al

unității de învățământ, operatorului economic/instituției publice partenere și avizării inspectoratului școlar

județean/al municipiului București;

b) elaborează procedura de admitere prevăzută la art. 9 al prezentei metodologii, pe care o supune

aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean/al

municipiului București;

c) organizează și răspunde de aplicarea procedurii de preselecție și a procedurii de admitere;

d) verifică documentele prezentate de candidați și calculul corect al mediei de admitere în învățământul

profesional;

e) sesizează inspectoratului școlar județean/al municipiului București orice eroare constatată în

completarea documentelor școlare pentru înscriere și corectează, acolo unde este posibil, aceste erori;

corectarea mediei de admitere în învățământul profesional calculate greșit se face de către președintele
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comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional, care semnează și

aplică ștampila unității;

f) asigură prezența permanent, pe perioada înscrierii aunor membri ai comisiei de admitere din unitatea de

învățământ care organizează învățământ profesional, care să ofere informații și consiliere persoanelor care

se prezintă pentru înscriere;

g) transmite comisiei de admitere județene/a municipiului București pentru învățământul profesional

raportul privind desfășurarea admiterii la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional.

(3) Componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ

profesional este avizată de consiliul de administrație din unitatea de învățământ și aprobată de inspectoratul

școlar județean/al municipiului București.

CAPITOLULVII

Dispoziții finale

Art. 25. — Absolvenții învățământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la
admiterea în învățământul profesional de stat conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor
la admitere nu este condiționată de achitarea unei taxe.

Art. 26. — (1) Broșura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informațiile corespunzătoare
despre unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a
la învățământul profesional.

(2)Calificările pentru care unitatea de învățământ profesional organizează admitere vor fi înscrise în
broșura admiterii codificat, în secțiune separată.
(3) Admiterea în unitățile de învățământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu

metodologia stabilită de fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 27. — Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învățământul profesional se pedepsește conform

legii și atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face
după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Art. 28. — Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fișe de înscriere pentru acelașielev,în cadrul unei
etape de admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale
ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar,
administrativ, civil sau penal, după caz.

Art. 29. — Înscrierea și admiterea în învățământul profesional se pot face și după finalizarea etapei a doua
de admitere. Înscrierea și admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei
metodologii.

Art. 30. — Calendarul admiterii în învățământul profesional se aprobă anual prin ordin al ministrului
educației naționale și cercetării științifice până la începutul anului școlar anterior anului școlar pentru care se
face admiterea.
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NOTĂ: pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților,

este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de

depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de

învățământ.

Data-limită/
Perioada

Activitatea

Pregătirea admiterii

25 mai 2020

Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităților de învățământ, cu
eliminarea din proceduri a probelor de preselecție, precum și actualizarea componenței
Comisiei de admitere din unitatea de învățământ, după caz
Notă:
Actualizarea procedurilor se realizează în concordanță cu precizările din:
- Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.
5.068/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea,
desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările
ulterioare;
- Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.
5.033/2016, cu modificările și completările ulterioare.

25 mai 2020

Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul profesional
Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat
contracte-cadru și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unitățile de învățământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează
și transmit la inspectoratul școlar situația proiectului planului de școlarizare actualizat
pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu
menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate
contracte-cadru sau a faptului că practica în anul școlar 2020-2021 se va desfășura în
unitatea de învățământ).

27 mai 2020

Inspectoratele școlare transmit la MEC și la CNDIPT situația proiectului planului de
școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor
economici, cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care
sunt încheiate contracte-cadru.
Note:
1. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există
operatori economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru
formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional, unitatea de învățământ
va identifica alți operatori economici interesați cu care va încheia alte contrate în locul
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celor denunțate.
2. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există
operatori economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea
profesională a elevilor prin învățământul dual, iar unitatea de învățământ nu a
identificat alți operatori economici interesați pentru încheierea altor contrate de
parteneriat în locul celor denunțate, clasele/grupele la care a fost denunțat contractul se
pot transforma în clase/grupe de învățământ profesional.
3. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația menționată la pct. 2, unitatea de învățământ
are obligația realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învățământ profesional
cu alți operatori economici interesați sau cu operatorii economici care au denunțat
contractul de parteneriat pentru învățământ dual. În situația în care nu se pot încheia
contracte-cadru, unitatea de învățământ va asigura derularea stagiilor de pregătire
practică în atelierele școlare, cu asigurarea condițiilor pentru dobândirea de către elevi a
competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situația
în care unitatea de învățământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea
stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale
aprobate, se poate solicita, în condițiile legislației în vigoare, aprobarea Inspectoratului
școlar/Ministerului Educației și Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor
respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învățământ este
autorizată/acreditată – decât cea aprobată inițial.
4. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care nu se pot încheia contracte-cadru,
pentru formarea profesională prin învățământul profesional cu alți operatori economici
în locul celor care au denunțat contractele-cadru existente, unitatea de învățământ va
asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare, cu asigurarea
condițiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în
Standardele de pregătire profesională. În situația în care unitatea de învățământ nu
poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în
atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condițiile
legislației în vigoare, aprobarea Inspectoratului școlar/Ministerului Educației și
Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor respective la altă calificare
profesională - pentru care unitatea de învățământ este autorizată/acreditată - decât cea
aprobată inițial.

27 mai 2020

Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate,
concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de
învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel
județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a
VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin
verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de
studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere, în broșura care va cuprinde, în secțiuni
distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la
unitatea de învățământ a candidaților/părinților, este necesară informarea, prin telefon
sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de
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depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în
unitatea de învățământ.
Broșura va fi postată pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ
profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial.

27-2 iunie 2020

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile
privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de
informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional,
inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de
completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat,
respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual)

5 iunie 2020

Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor care cuprind informații
despre admitere, ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și
tipărită

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul
profesional de stat

17-21 februarie
2020

Informarea de către ISJ/ ISMB a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea
continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de
stat. Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de stat.

2-12 iunie 2020

Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului
profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea
acțiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate
în parteneriat cu operatorii economici
Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online.

2-12 iunie 2020

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru
învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 se desfășoară online acțiunea
„Săptămâna meseriilor“.
Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate
promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei de școlarizare
și va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de
succes, exemple de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului
școală-operator economic.

2-12 iunie 2020

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa
a VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de
clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon,
e-mail, videoconferință on-line etc).
Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și
în învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a
oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional
de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.
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2-12 iunie 2020

Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, organizate la toate
unitățile de învățământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon,
e-mail, videoconferință on-line etc.), pentru prezentarea metodologiei și a calendarului
admiterii, a procedurilor de admitere și a planului
de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a
modului de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de
stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au plan de
școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice
privind învățământul dual.

17 iunie 2020

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere
județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de
absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți,
cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația
informatică centralizată.

18 iunie 2020

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către
Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice
completării acestor date în aplicația informatică centralizată

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile

minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților

naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)

2-5 iunie 2020

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, cu respectarea
acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
Notă:
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi străine 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 circulație
internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la
data de 10 iunie 2020.

9-12 iunie 2020
Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.

12 iunie 2020
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă

15 iunie 2020

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă,
prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

19-23 iunie 2020
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat
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25 iunie 2020 la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă la unitățile de
învățământ de proveniență

26 iunie 2020

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în
format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au
promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii
acestora în aplicația informatică centralizată

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)

27 mai 2020

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
Notă:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a
municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de
școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.

27 mai 2020-16
iunie 2020,
ora 16,00

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor
Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În
această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din
care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului.
Răspunderea pentru

autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite,
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării,
cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de
apartenență la etnia romilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!

30 iunie-3 iulie
2020

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea
pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor
a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia
de admitere județeană/a municipiului București de către candidați.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Notă: Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe zile și ore pentru
repartizarea în ședință publică

4-5 iulie 2020

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de
admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință
publică. Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile
speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia
de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată
prin OMENCȘ nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se
organizează probă suplimentară de admitere.
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2-3 iulie 2020

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar
județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data
de 16 iunie 2020.

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

29 iunie-3 iulie și 6
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:
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.
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. Candidații nu se prezintă și nu depun
personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
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 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. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor
din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau
repetenție.

6 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 pentru care au
optat, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea
de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și
precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba
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suplimentară de admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau 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 municipiului București a situației
cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru
fiecare calificare profesională

9 iulie 2020

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învățământul profesional
Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unitățile de
învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor
disponibile.
Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei
candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional
de stat, de către toate unitățile de învățământ

10 iulie 2020

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma
primei etape 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 în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim
necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a
II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate
decide redistribuirea, prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a
candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei
ședințe publice la care vor fi invitați să participe

13-17 iulie 2020

Transmiterea în format electronic de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru
învățământul profesional, către unitățile de învățământ gimnazial a situației privind
rezultatele elevilor la admiterea în învățământul profesional, în scopul asigurării
posibilității de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa
I, precum și a celor care au renunțat sau nu și-au depus/transmis prin poștă dosarele de
înscriere la unitățile la care au fost declarați admiși
Notă:
Unitățile de învățământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere
pentru etapa a II-a la unitățile de învățământ profesional, numai pentru absolvenții
menționați anterior.
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul
dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în
învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.

13-17 iulie 2020
Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la
unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
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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
Notă: Unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși vor afișa la
sfârșitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidații care au depus dosarele de înscriere.
Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă li se va comunica
telefonic sau prin e-mail situația înscrierii.

17 iulie 2020

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere

20-21 iulie 2020
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București

21 iulie 2020
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la
unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale

21 iulie 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 în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale
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 actualizate cu candidații înmatriculați și a
situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub
efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva
completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar
pentru constituirea formațiunilor de studii.

21 iulie 2020

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate
unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de
admitere la învățământul profesional de stat și în învățământul dual din
județ/municipiul București
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21 iulie 2020

Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial a listei cu locurile
libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din
județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa
a IIa de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa
a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa
a II-a de admitere.

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:
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
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candidaților înscriși în învățământul profesional
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 municipiului București 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/ a municipiului București

28 iulie 2020

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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
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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/ a municipiului București

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
speciale
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
(conform graficului
afișat de comisia de

admitere
județeană/a
municipiului
București)

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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
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redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București

7 august 2020

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația
informatică centralizată
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Anexă la adresa VET/1148/25.04.2017

Domeniul Calificarea COD fișă
înscriere

Mecanică

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 501

Lăcătuş construcţii navale 502

Tubulator naval 503

Constructor-montator de structuri metalice 504

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 505

Tinichigiu vopsitor auto 506

Strungar 507

Frezor - rabotor - mortezor 508

Rectificator 509

Sculer matriţer 510

Sudor 511

Turnător 512

Forjor-tratamentist 513

Modelier 514

Furnalist 515

Oţelar 516

Metalurgist neferoase 517

Laminorist 518

Trefilator trăgător 519

Constructor cuptoare metalurgice 520

Mecanic aeronave 521

Lăcătuş construcţii structuri aeronave 522

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 523

Mecanic agregate rotative termoenergetice 524

Mecanic echipamente pentru foraj extracţie 525

Motorist nave 526

Mecanic auto 527
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Mecanic de mecanică fină 528

Optician montator aparatură optico-mecanică 529

Operator la maşini cu comandă numerică 530

Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor 531

Operator sonde 532

Maşinist utilaje cale şi terasamente 533

Maşinist utilaje portuare 534

Marinar 535

Mecanic agricol 536

Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice 537

Lăcătuş mecanic prestări servicii 538

Mecanic forestier 539

Electromecanică

Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare 540

Operator în centrale hidroelectrice 541

Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave 542

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 543

Electromecanic nave 544

Electromecanic material rulant 545

Electromecanic centrale electrice 546

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară 547

Frigotehnist 548

Lucrător trafic feroviar 549

Agent comercial feroviar 550

Electronică
automatizări

Electronist aparate şi echipamente 551

Electronist reţele de telecomunicaţii 552

Chimie industrială

Operator industria chimică anorganică 553

Operator industria de medicamente şi produse cosmetice 554

Operator industria chimică organică 555

Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie 556

Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 557

Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei 558

Materiale de
construcţii

Operator în industria ceramicii brute 559
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Operator ceramică fină 560

Sticlar 561

Operator lianţi şi prefabricate 562

Electric

Electrician constructor 563

Electrician exploatări miniere 564

Electrician nave 565

Confecţioner produse electrotehnice 566

Electrician exploatare joasă tensiune 567

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice 568

Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice 569

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 570

Electrician echipamente pentru foraj - extracţie 571

Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 572

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Constructor structuri monolite 573

Fierar betonist - montator prefabricate 574

Zidar-pietrar-tencuitor 575

Dulgher-tâmplar-parchetar 576

Mozaicar - montator placaje 577

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 578

Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze 579

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 580

Instalator instalaţii de încălzire centrală 581

Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare 582

Izolator 583

Constructor căi ferate 584

Constructor drumuri şi poduri 585

Constructor lucrări hidrotehnice 586

Agricultură

Agricultor culturi de câmp 587

Lucrător în agroturism 588

Lucrător în agricultură ecologică 589

Piscicultor şi prelucrător de peşte 590

Horticultor 591
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Fermier montan 592

Zootehnist 593

Apicultor-sericicultor 594

Silvicultură Pădurar 595

Comerţ
Recepţioner-distribuitor 596

Comerciant-vânzător 597

Turism şi alimentaţie Lucrător hotelier 598

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 599

Cofetar-patiser 600

Bucătar 601

Industrie
alimentară

Morar-silozar 602

Brutar - patiser - preparator produse făinoase 603

Preparator produse din carne şi peşte 604

Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor 605

Preparator produse din lapte 606

Operator în industria uleiului 607

Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase 608

Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase 609

Operator în industria malţului şi a berii 610

Fabricarea
produselor din

lemn

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn 611

Operator la fabricarea cherestelei 612

Tâmplar universal 613

614

Sculptor-intarsier 615

Industrie textilă şi
pielărie

Filator 616

Ţesător 617

Finisor produse textile 618

Tricoter-confecţioner 619

Confecţioner produse textile 620

Croitor îmbrăcăminte după comandă 621

Cizmar 622

Confecţioner articole din piele şi înlocuitori 623
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Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori 624

Marochiner 625

Finisor piele 626

Tehnici poligrafice

Operator montaj copiat tipar de probă 627

628

Legător 629

Estetica şi igiena
corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 630

Producţie media Operator producţie şi exploatare film 631

Teologic Dascăl catehet 632
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ZI clasa a IX-a

Denumire PJ
Limba

predare

Specializare/

Calificare
Domeniu

Clase

propuse

Elevi

propusi

COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD
Limba

maghiară
Mecanic auto Mecanică de motoare 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD
Limba

română
Mecanic auto Mecanică de motoare 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI

PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

Limba

română

Zugrav, ipsosar, vopsitor,

tapetar
Finisaje pentru construcții 0,5 14

Constructor drumuri și

poduri

Construcții căi ferate, drumuri,

poduri și lucrări hidrotehnice
0,5 14

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI

AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD

Limba

română

Electrician exploatare joasă

tensiune
Electric 0,5 14

Electronist aparate și

echipamente
Electronică automatizări 0,5 14

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

"HENRI COANDĂ" ARAD

Limba

română
Mecanic auto Mecanică de motoare 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN"

ARAD

Limba

română

Frizer - coafor -

manichiurist - pedichiurist

Estetica şi igiena corpului

omenesc
1 28

LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD
Limba

română

Tâmplar universal Fabricarea produselor din lemn 1 28

Tapițer - plăpumar - saltelar Fabricarea produselor din lemn 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ
Limba

română

Comerciant - vânzător Comerț 1 28

Mecanic auto Mecanică de motoare 2 56

LICEUL "IOAN BUTEANU" GURAHONŢ
Limba

română
Fermier montan Agricultură 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU
Limba

română

Ospatar (chelner) vânzator

în unități de alimentație
Alimentaţie 0,5 14

Lăcătuș mecanic prestări

servicii
Lăcătușărie mecanică structuri 0,5 14

Strungar Prelucrări la rece 0,5 14

Lucrător hotelier Turism 0,5 14

Zidar - pietrar - tencuitor Structuri pentru construcții 0,5 14

Comerciant - vânzător Comerț 1 28

Mecanic auto Mecanică de motoare 0,5 14

LICEUL "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA
Limba

română

Mecanic utilaje și instalații

în industrie

Mecanică de montaj,

întreținere și reparații
1 28

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE JUNCU" MINIŞ
Limba

română
Lucrător în agroturism Agricultură 1 28

LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY"

NĂDLAC

Limba

română

Comerciant - vânzător Comerț 0,5 14

Ospatar (chelner) vânzator

în unități de alimentație
Alimentaţie 0,5 14
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LICEUL TEORETIC PÂNCOTA
Limba

română
Comerciant - vânzător Comerț 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I”

SĂVÂRŞIN

Limba

română
Zootehnist Agricultură 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" SÂNTANA
Limba

română
Mecanic auto Mecanică de motoare 1 28

LICEUL TEORETIC SEBIŞ
Limba

română

Ospatar (chelner) vânzator

în unități de alimentație
Alimentaţie 1 28

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL clasa a IX-a Învăţământ special

Denumire unitate plan Filiera/ profil/calificare profesionala
Nr.

clase

Nr.

Elevi

Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu calif.prof. tamplar universal 1 12

Liceul Special "Sfânta Maria" Arad

Dom. pregat. de baza Mecanică

calif.prof.lăcătuş mecanic prestări servicii 1 12

Dom. pregat. de baza Industrie alimentară

calif.prof. brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 12

Dom. pregat. de baza Tehnici poligrafice

calif.prof. tipăritor offset 1 12

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL clasa a IX-a Învăţământ Particular

Denumire PJ Specializare/Calificare Domeniu
Nr.

clase

Nr.

Elevi

COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIŞ" ARAD
Recepționer - distribuitor Comerț 0,5 14

Comerciant - vânzător Comerț 0,5 14

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET"

ARAD

Ospatar (chelner) vânzator în

unități de alimentație
Alimentaţie 1 28

Bucătar Alimentaţie 2 56

Frizer - coafor - manichiurist -

pedichiurist

Estetica şi igiena corpului

omenesc
2 56

ŞCOALA PROFESIONALĂ "ASTRA" ARAD

Strungar Prelucrări la rece 0,5 10

Operator la mașini cu comandă

numerică
Prelucrări la rece 0,5 10

Sudor Prelucrări la cald 1 30

Electromecanic material rulant
Electromecanică mașini, utilaje,

instalații
1 20

Lacatuș construcții metalice și

utilaj tehnologic
Lăcătușărie mecanică structuri 1 30

Electrician aparate și echipamente

electrice și energetice
Electric 1 20
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Broşura cuprinde în acest capitol informaţiile necesare candidaţilor la admiterea în învăţământul dual
pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul şcolar 2020 - 2021. Scopul este, şi de data aceasta, de a
facilita accesul absolvenţilor de gimnaziu, al părinţilor acestora şi al tuturor celor interesaţi la o sinteză
informativă privind sistemul actual de admitere în învăţământul dual.

Cadrul legal pentru admiterea în învățământul profesional de stat:

● metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de
nivel 3, anexa 1, la OMEN nr. 3556/29.03.2017 (extras);,

● OMEN nr. 5087/30.08.2019;

● OMEC nr. 4325/22.05.2020;

● calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 (Anexa nr.2 la OMEC
nr. 4325/22.05.2020);

● precizări privind completarea fişei de înscriere în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel
3;

● lista tuturor unităţilor de învăţământ dual pentru calificări profesionale de nivel 3, din judeţul Arad,
adresele acestora, planul de şcolarizare acordat fiecăreia pentru următorul an şcolar, pe forme de
învăţământ, domenii de pregătire, specializări şi numărul de locuri alocate.

Pentru metodologia de desfăşurare a admiterii in extenso şi pentru alte informaţii suplimentare, poate
fi accesat următorul site de internet al Ministerului Educaţiei și Cercetării:

http://admitere.edu.ro

Informaţii de interes local şi listele candidaţilor admişi vor putea fi accesate de pe site-ul Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Arad, www.isjarad.ro/forum în subiectul Admitere clasa a IX-a.

http://admitere.edu.ro
http://www.isjarad.ro/forum/
http://www.isjarad.ro/forum/viewforum.php?f=271
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CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

Admiterea elevilor în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al
calificărilor, numit în continuare învăţământ dual, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta
metodologiecadru şi cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului
dual.

ART. 2

(1) Pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al
calificărilor, elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.

(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul dual numai dacă au promovat clasa a VIII-a.

(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ dual se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în
învăţământul dual.

ART. 3

(1) În cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri disponibile, se organizează probe de
admitere.

(2) În învăţământul dual se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru.

(3) Decizia privind organizarea probelor de admitere, numărul şi conţinutul acestora se adoptă la nivelul
unităţii de învăţământ şi se reglementează prin procedura de admitere elaborată şi adoptată în conformitate cu
prevederile art. 9 din prezenta metodologie, în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea
cerinţelor exprimate de aceştia.

ART. 4

(1) Admiterea în învăţământul dual se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în
învăţământul dual.

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:

- înscrierea candidaţilor;

- probele de admitere, după caz, în conformitate cu prevederile art. 3 din prezenta metodologie;

- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
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CAPITOLUL II

Înscrierea candidaţilor

ART. 5

(1) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face în urma unui proces de orientare
şi consiliere a elevilor, realizat de către diriginţii claselor a VIII-a şi consilierii şcolari din cadrul centrelor
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, cu sprijinul operatorilor economici parteneri.

(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de învăţământ care are
ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din
oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat.

(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a
VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de
unitatea de învăţământ gimnazial, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual eliberată de
către unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.

(4) Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional şi modelul fişei de opţiuni pentru învăţământul
dual sunt elaborate de Comisia Naţională de Admitere şi se transmite comisiilor de admitere judeţene/a
municipiului Bucureşti până la data de 1 martie a fiecărui an.

(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional
fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual,
pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual.

ART. 6

La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul dual, comisiile de
admitere din unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual transmit, în format electronic şi în
scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti lista candidaţilor înscrişi la învăţământul
profesional, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.

ART. 7

Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul dual este afişată, conform calendarului admiterii în învăţământul
dual, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, împreună cu graficul de
desfăşurare a probelor de admitere organizate în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât
numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau independent de numărul de candidaţi înscrişi şi de
numărul de locuri disponibile, în cazul în care operatorii economici parteneri solicită acest lucru.

CAPITOLUL III

Probe de admitere

ART. 8

Probele de admitere organizate în situaţiile prevăzute la art. 3 pot viza cunoştinţe din programele şcolare din
învăţământul gimnazial şi/sau motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de admitere
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stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici
parteneri.

ART. 9

(1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual au obligaţia de a
elabora şi anunţa public Procedura de admitere în învăţământul dual.

(2) Procedura de admitere este aprobată prin hotărâre a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ,
pe baza propunerilor operatorilor economici cu care s-a încheiat contractul de parteneriat, şi este avizată de
către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind:

a) cazurile în care se susţin probe de admitere, cu precizarea expresă dacă aceste probe se organizează doar în
cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau
dacă se organizează indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile;

b) modul de calcul al mediei de admitere, conform art. 10 şi, respectiv, art. 12 din prezenta metodologie,
precum şi modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta
metodologie;

c) tipul, numărul şi conţinutul probelor de admitere, eventuale condiţii de promovare a acestora;

d) calculul mediei probelor de admitere, ca medie aritmetică sau ca medie ponderată a notelor obţinute la
probele de admitere, în cazul în care se stabilesc mai multe probe de admitere;

e) modul de organizare şi desfăşurare a fiecărei probe de admitere (de exemplu: scris, oral, probă practică) şi
durata acestora;

f) în cazul probelor (teoretice sau practice) bazate pe cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul
gimnazial, se vor preciza disciplinele vizate şi se va prezenta programa de examen cu tematica selectată din
programele şcolare respective;

g) în cazul probelor menţionate la lit. f), precum şi în cazul oricăror altor probe de evaluare a unor abilităţi
cognitive se vor prezenta modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare;

h) în cazul unor probe care nu vizează cunoştinţe/abilităţi cognitive (de exemplu, în cazul unor probe de
evaluare a motivaţiei, evaluare comportamentală etc.) se vor oferi precizări privind scopul acestora, modul de
evaluare şi notare;

i) modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor;

j) componenţa comisiei de admitere, rolurile şi responsabilităţile membrilor comisiei.

(4) Notarea rezultatelor la fiecare dintre probele de admitere se face cu note de la 1 la 10, cu posibilitatea
stabilirii prin procedura de admitere a unor note minime în cadrul condiţiilor de promovare a probelor
respective.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), prin procedura de admitere se pot stabili şi eventuale probe
eliminatorii care vizează evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în
legătură cu cerinţele specifice pentru anumite meserii şi locuri de muncă, la care evaluarea se finalizează cu
rezultatul "promovat" sau "nepromovat".
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(6) Candidaţii respinşi la probele eliminatorii se pot înscrie, în aceeaşi etapă de admitere, în învăţământul
profesional sau în învăţământul dual, la calificări pentru care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv
probe de admitere, în condiţiile în care termenele prevăzute în calendarul admiterii permit acest lucru.

(7) Media probelor de admitere se realizează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la
probele de admitere; nu intră în calculul acestei medii probele eliminatorii menţionate la alin. (5) şi nu se
încheie medie în cazul neîndeplinirii unor eventuale condiţii de promovare în situaţiile menţionate la alin. (4).

(8) Procedura de admitere va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective,
nediscriminatorii şi transparente.

(9) Procedura de admitere va include obligatoriu şi prevederi procedurale privind depunerea şi rezolvarea
contestaţiilor. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate.

(10) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru
învăţământ dual, conform calendarului admiterii în învăţământul dual de stat.

(11) Unitatea şcolară, în colaborare cu operatorii economici, poate decide ca probele de admitere să se
organizeze doar pentru calificarea/calificările la care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul
locurilor sau se susţin probe de admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi, cu posibilitatea
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în cazul în care candidaţii
au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.

(12) Prin procedura de admitere adoptată la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii
economici se poate decide ca repartizarea la operatorii economici parteneri de practică să se realizeze încă din
faza de selecţie a candidaţilor, în condiţiile stabilite prin procedura de admitere.

CAPITOLUL IV

Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

ART. 10

Admiterea în învăţământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ şi nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al
elevului. În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media
de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii
clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o
pondere de 20%;

b) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situaţia
în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri
disponibile, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în
proporţie de 30% media notelor obţinute la probele de admitere stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în
colaborare cu operatorii economici, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7).

ART. 11
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(1) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care s-au organizat
probe de admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media probelor de admitere;

b) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;

c) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

(2) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care nu s-au
organizat probe de admitere, 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.

(3) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi
cu medii de admitere egale şi cu aceleaşi medii la criteriile de departajare menţionate la alin. (1) şi (2), atunci
toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la calificarea profesională solicitată.

ART. 12

(1) Calculul mediei de admitere în învăţământul dual se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ şi
nu s-au organizat probe de admitere:

100
8020 ENABSMAMAID +

==

unde:

MAID = media de admitere în înv
ă
ţământul dual;

MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

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;

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ sau în situaţia în care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul locurilor oferite, dar s-au
organizat probe de admitere:

100
3070 PSAMAMAID +

=

unde:

MAID = media de admitere în învăţământul dual;

MA = media de admitere calculată conform alin. (1) lit. a);

PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii
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economici parteneri, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7).

(2) Media de admitere în învăţământul dual, menţionată la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.

(3) În calculul mediei de admitere pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, media
generală obţinută la evaluarea naţională se va înlocui, în funcţie de anul absolvirii, cu:

a) media la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv;

b) media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004 - 2007;

c) media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.

(4) Pentru candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele
naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de
absolvenţii clasei a VIII-a este 1 (EN = 1).

(5) Media de admitere în învăţământul dual, calculată conform alin. (1), este utilizată pentru stabilirea ordinii
pe lista candidaţilor admişi.

(6) În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care
numărul total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite, repartizarea pe calificări se face
în ordinea opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform prezentului articol şi
a criteriilor de departajare precizate la art. 11.

(7) În situaţiile menţionate la art. 9 alin. (12), repartizarea pe calificări a candidaţilor admişi va fi însoţită de
repartizarea la operatorii economici parteneri de practică.

(8) În perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, comisia de admitere judeţeană/a
municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au
studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a;
pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute
în anii de studiu parcurşi în România.

ART. 13

(1) Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul dual se întocmesc la unitatea de
învăţământ care organizează învăţământ dual şi se transmit la comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti, după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat.

(2) După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru
învăţământul profesional, acestea se afişează la sediul unităţii de învăţământ care organizează învăţământ dual.

(3) În urma afişării rezultatelor admiterii, candidaţii pot depune eventuale contestaţii, cu respectarea
termenului prevăzut în Calendarul admiterii în învăţământul dual.

(4) Probele la care se pot depune contestaţii sunt precizate în procedura de admitere. Nu se contestă
rezultatele la probele eliminatorii şi la probele orale.

ART. 14

(1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul dual, în perioada menţionată în calendarul
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admiterii în învăţământul dual, candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele
de înscriere cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de
învăţământ, pe baza următoarelor acte:

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional şi fişa de opţiuni pentru învăţământul dual;

b) certificatul de naştere - copie şi original;

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 de absolvire) - copie şi original;

e) fişa medicală.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, nu îşi depun
dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi
utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul dual.

ART. 15

Candidaţii respinşi în etapa 1 de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, se pot înscrie în etapa a
2-a pentru admiterea în învăţământul profesional, inclusiv dual, sau în învăţământul liceal.

ART. 16

(1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care au fost respinşi în etapa I de admitere, care nu s-au înscris la
unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învăţământul profesional,
inclusiv dual, şi care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul dual, precum şi pentru cei
care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de admitere menţionate în calendarul admiterii în
învăţământul dual de stat, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ
profesional va organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, conform criteriilor prevăzute în prezenta
metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul
profesional.

(2) Rezultatele admiterii se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data menţionată în calendarul
admiterii în învăţământul dual de stat.

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la
clasele de învăţământ dual la care procedura de admitere prevede probe de admitere indiferent de numărul de
candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti
pentru învăţământul profesional pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe. Graficul şi
locul de desfăşurare a probelor de admitere vor fi făcute publice, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ
gimnazial şi al unităţilor de învăţământ respective care organizează învăţământ dual. Admiterea candidaţilor
pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

ART. 17

Pentru înscrierea la clasele de învăţământ dual care se organizează în alte limbi materne decât limba română,
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elevii trebuie să facă dovada că au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă sau că au participat la
proba de evaluare a cunoştinţelor de limba maternă, organizată conform metodologiei de admitere în
învăţământul liceal de stat, şi au fost admişi.

ART. 18

(1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru învăţământul profesional special, inclusiv
dual, se organizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în
Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat.

(2) Locurile alocate învăţământului profesional special, inclusiv dual, sunt publicate în broşura de admitere,
într-o listă separată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face admiterea candidaţilor pentru
învăţământul profesional special, inclusiv dual, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să
dovedească tipul şi gradul de deficienţă etc.).

(3) Admiterea pe locurile pentru învăţământul profesional special, inclusiv dual, se face în funcţie de tipul şi
gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul dual calculată, după caz,
conform art. 12 alin. (1) lit. a), respectiv conform art. 12 alin. (1) lit. b) şi în funcţie de opţiuni.

CAPITOLULV

Coordonarea admiterii în învăţământul dual

ART. 19

(1) Coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învăţământul profesional,
inclusiv dual, este asigurată de Comisia Naţională de Admitere.

(2) Comisia Naţională de Admitere coordonează şi acţiunile privind organizarea admiterii în învăţământul
liceal de stat.

(3) Comisia Naţională de Admitere cuprinde şi un reprezentant al Centrului Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic.

ART. 20

Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere, în ceea ce priveşte admiterea în învăţământul dual, ca parte a
învăţământului profesional, sunt următoarele:

a) stabileşte modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional, inclusiv modelul fişei de opţiuni pentru
învăţământul dual - anexă la fişa de înscriere în învăţământul profesional şi le transmite comisiilor de admitere
judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie;

b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti cu privire la înscrierea în
învăţământul profesional, inclusiv dual;

c) organizează activităţile de creare a bazei de date la nivel naţional pentru candidaţii înscrişi şi candidaţii
admişi în învăţământul dual, în colaborare cu Centrul Naţional de Admitere;

d) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea admiterii în judeţele ţării/municipiul
Bucureşti, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
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e) controlează modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile de înscriere
din unităţile de învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual,
îşi desfăşoară activitatea;

f) poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere, care să controleze şi să îndrume activitatea
comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor de înscriere din unităţile de
învăţământ gimnazial şi cele de admitere din unităţile de învăţământ profesional.

Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de
Admitere, în cazul constatării unor nereguli în desfăşurarea înscrierii la învăţământul dual, schimbări în
componenţa comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, după caz, sancţionarea celor vinovaţi;

g) analizează desfăşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere
judeţene/a municipiului Bucureşti şi prezintă concluziile acestei analize ministrului educaţiei naţionale;

h) propune eventuale modificări în metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul dual din anii următori;

i) propune ministrului educaţiei naţionale eventuale modificări în organizarea şi desfăşurarea examenului de
admitere;

j) dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie-cadru.

ART. 21

(1) Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în
învăţământul dual este asigurată de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti coordonează şi acţiunile pentru organizarea
admiterii în învăţământul liceal de stat.

(3) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cuprinde şi un inspector şcolar pentru
învăţământ profesional şi tehnic.

(4) La rândul său, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti organizează comisii de admitere
în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual.

ART. 22

Atribuţiile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, specifice în ceea ce priveşte admiterea în
învăţământul dual, sunt următoarele:

a) instruieşte preşedinţii comisiilor de înscriere din unităţile gimnaziale şi ai comisiilor de admitere din
unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional, inclusiv dual, cu privire la înscrierea şi
admiterea în învăţământul dual;

b) analizează şi avizează procedurile de admitere;

c) aprobă componenţa comisiilor de admitere din unităţile de învăţământ;

d) validează listele cuprinzând candidaţii admişi şi respinşi la învăţământul dual, după fiecare etapă a
admiterii, conform art. 13 alin. (1);

e) controlează şi îndrumă acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea înscrierii şi admiterii în învăţământul
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dual, urmărind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

f) analizează desfăşurarea admiterii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza rapoartelor elaborate
de comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual, şi prezintă concluziile
acestei analize Comisiei Naţionale de Admitere;

g) propune Comisiei Naţionale de Admitere eventuale modificări în metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual;

h) decid, în cazuri deosebite, luarea măsurilor legale pentru soluţionarea situaţiilor în litigiu, în perioada
desfăşurării examenului de admitere, informând Comisia Naţională de Admitere despre rezultatele acestor
soluţionări;

i) sesizează imediat Comisiei Naţionale de Admitere orice situaţie deosebită, a cărei rezolvare nu este
prevăzută în prezenta metodologie-cadru.

ART. 23

Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este comună atât pentru admiterea în învăţământul
liceal de stat, cât şi pentru admiterea în învăţământul profesional, inclusiv dual.

ART. 24

(1) Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual are următoarea
componenţă:

a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ sau şeful catedrei/ariei curriculare
tehnologii;

b) vicepreşedinte - un reprezentant al operatorilor economici parteneri;

c) secretar - secretarul unităţii de învăţământ;

d) membri:

(i) cadre didactice de specialitate care, în colaborare cu reprezentanţii operatorilor economici parteneri,
elaborează subiectele pentru probele de admitere;

(ii) cadre didactice de specialitate care evaluează lucrările candidaţilor în cadrul probelor de admitere pentru
învăţământul dual;

(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor
acestora care se prezintă pentru înscriere;

(iv) cadre didactice şi reprezentanţi din partea operatorilor economici parteneri, asistenţi pe perioada
desfăşurării probelor de admitere;

(v) reprezentanţi din partea operatorilor economici parteneri care, în colaborare cu cadrele didactice de
specialitate, elaborează subiectele pentru probele de admitere şi asistă la evaluarea lucrărilor candidaţilor;

(vi) după caz, reprezentanţi din partea operatorilor economici parteneri sau alţi specialişti pentru elaborarea,
administrarea şi evaluarea unor probe de admitere specifice convenite prin procedura de admitere pentru
învăţământul dual.
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(2) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual are următoarele
atribuţii specifice privind admiterea în învăţământul dual:

a) elaborează Procedura de admitere menţionată la art. 9, pe care o supune aprobării consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;

b) organizează şi răspunde de aplicarea Procedurii de admitere;

c) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere;

d) sesizează inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatată în completarea
documentelor şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de
admitere calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care
organizează învăţământ profesional, inclusiv dual, care semnează şi aplică ştampila unităţii;

e) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii în învăţământul dual, a unor membri ai comisiei de
admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional, care să ofere informaţii şi
consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

f) transmite comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional raportul
privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional; raportul va
cuprinde o secţiune distinctă privind admiterea în învăţământul dual.

(3) Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual este
avizată de consiliul de administraţie din unitatea de învăţământ şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti.

CAPITOLULVI

Dispoziţii finale

ART. 25

Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în
învăţământul dual de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este
condiţionată de achitarea unei taxe.

ART. 26

(1) Broşura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre unităţile de
învăţământ de stat, respectiv unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează
admitere în clasa a IX-a la învăţământul profesional, cu evidenţierea distinctă a claselor organizate în
învăţământul dual.

(2) Calificările pentru care unitatea de învăţământ profesional organizează admitere în învăţământul
profesional vor fi înscrise în broşura admiterii codificat, în secţiune separată, cu evidenţierea distinctă a
claselor organizate în învăţământul dual.

(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu
metodologia stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentei
metodologii-cadru.
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ART. 27

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul dual se pedepseşte conform legii şi atrage
eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

ART. 28

Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, în cadrul unei etape de
admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor
sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ,
civil sau penal, după caz.

ART. 29

Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale, până la începutul anului şcolar anterior anului şcolar pentru care se face admiterea.



49

NOTĂ: pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților,

este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de

depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de

învățământ.

Data-limită/
Perioada

Activitatea

Pregătirea admiterii

25 mai 2020

Revizuirea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și
organizarea admiterii
Reconfirmarea sau actualizarea, după caz, a componenței comisiei de admitere din unitatea
de învățământ care organizează învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al
unității de învățământ
Revizuirea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de
admitere, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare
Parcurgerea etapelor de aprobare a Procedurii de admitere, în Consiliul de administrație al
unității de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, transmiterea
Procedurii spre avizare la ISJ/ISMB și comunicarea avizului ISJ/ ISMB către unitățile de
învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pentru Procedura de
admitere
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și
calificări profesionale pentru învățământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar
2020-2021 și a calendarului probelor de admitere

25 mai 2020

Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul dual
Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte de
parteneriat și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
Unitățile de învățământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează și
transmit la inspectoratul școlar situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru
anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menționarea
operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de
parteneriat).

27 mai 2020

Inspectoratele școlare transmit la MEC și la CNDIPT situația proiectului planului de
școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor
economici, cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt
încheiate contracte de parteneriat în învățământul dual.
Note:
1. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există operatori
economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a
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elevilor prin învățământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a
elevilor prin învățământul profesional, unitatea de învățământ va identifica alți operatori
economici interesați cu care va încheia alte contracte în locul celor denunțate.
2. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care, din motive obiective, există operatori
economici care denunță contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a
elevilor prin învățământul dual, iar unitatea de învățământ nu a identificat alți operatori
economici interesați pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunțate,
clasele/grupele la care a fost denunțat contractul se pot transforma în clase/grupe de
învățământ profesional.
3. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația menționată la pct. 2, unitatea de învățământ are
obligația realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învățământ profesional cu alți
operatori economici interesați sau cu operatorii economici care au denunțat contractul de
parteneriat pentru învățământ dual. În situația în care nu se pot încheia contracte-cadru,
unitatea de învățământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele
școlare, cu asigurarea condițiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor
profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situația în care unitatea de
învățământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire
practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în
condițiile legislației în vigoare, aprobarea inspectoratului școlar/Ministerului Educației și
Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/grupelor respective la altă calificare
profesională - pentru care unitatea de învățământ este autorizată/acreditată - decât cea
aprobată inițial.
4. Pentru anul școlar 2020-2021, în situația în care nu se pot încheia contracte-cadru pentru
formarea profesională prin învățământul profesional cu alți operatori economici în locul
celor care au denunțat contractele-cadru existente, unitatea de învățământ va asigura
derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare, cu asigurarea condițiilor pentru
dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire
profesională. În situația în care unitatea de învățământ nu poate asigura condițiile necesare
pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările
profesionale aprobate, se poate solicita, în condițiile legislației în vigoare, aprobarea
inspectoratului școlar/Ministerului Educației și Cercetării (după caz) de funcționare a
claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de
învățământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată inițial.

27 mai 2020

Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii de
pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a
locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediile și pe paginile web ale
unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean,
cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al
învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor
privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde în secțiuni distincte
informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea
de învățământ a candidaților/reprezentanților legali ai acestora, este necesară informarea prin
telefon sau email a unității de învățământ cu privire la intenția de
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depunere/completare/preluare a documentelor în vederea planificării accesului în unitatea de
învățământ.
Broșura va fi postată pe paginile web ale inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ
profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial.

27 mai-2 iunie
2020

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile
privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual, pentru anul școlar 2020-2021
Afișarea la sediile și pe paginile web ale site-urile unităților de învățământ gimnazial a
graficului ședințelor/sesiunilor de informare pentru elevi și părinți, cu privire la admiterea în
învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual [metodologia și calendarul admiterii,
modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat,
respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual, cu asigurarea informării acestora
inclusiv prin utilizarea de mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)].

5 iunie 2020
Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor care cuprind informații despre
admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual

2-12 iunie 2020

Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional
și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea acțiunilor de
promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate în parteneriat cu
operatorii economici
Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online, iar informațiile vor fi axate
pe:
- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de
organizare și funcționare a învățământului profesional, inclusiv dual;
- informarea privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și
profesional și beneficiile acestor forme de pregătire;
- conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea
continuării studiilor în învățământul dual și profesional de stat;
- oferta de școlarizare pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional, condiții
de admitere.
Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar
2020-2021 colaborează cu operatorii economici parteneri de practică, promovând pe
paginile web proprii exemple de bună practică (testimoniale, materiale video de prezentare,
exemple de succes), menționând suplimentar față de cele menționate anterior și aspecte
privind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.

2-12 iunie 2020

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul
dual în anul școlar 2020-2021 se desfășoară on-line acțiunea „Săptămâna meseriilor“.
Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate
promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și ofertelor de școlarizare și va
fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes,
exemple de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală - operatori
economici.

2-12 iunie 2020

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a
VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa
a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferință on-line etc).
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Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților
pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu
evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.

2-12 iunie 2020

Sesiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, inclusiv prin
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.) cu părinții
și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat,
inclusiv la învățământul dual, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în
învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În
județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu,
aspectele specifice privind învățământul dual.

17 iunie 2020

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere
județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația
neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică
centralizată

18 iunie 2020

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia
națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării
acestor date în aplicația informatică centralizată

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților

naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților

naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)

2-5 iunie 2020

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, cu respectarea acelorași
prevederi stabilite pentru învățământul liceal
Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi
străine 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 circulație internațională pot fi
depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 iunie 2020.

9-12 iunie 2020
Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal

12 iunie 2020
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă

15 iunie 2020

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin
completarea acestora în aplicația informatică centralizată

19-23 iunie 2020
Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la
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25 iunie 2020 probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ de
proveniență

26 iunie 2020

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format
electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la
probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația
informatică centralizată

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)

27 mai 2020

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere
județene/ a municipiului București, 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 și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform
procedurii de admitere, sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere.

27 mai 2020-16
iunie 2020, ora

16,00

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor
Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În această
situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine
candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru
autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite,
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență
la etnia romilor.
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!

30 iunie-3 iulie
2020

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a
VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de
admitere județeană/a municipiului București, de către candidați.
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
Notă: Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe zile și ore pentru
repartizarea în ședință publică.

4-5 iulie 2020

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere
județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în
baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de
admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se
calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare și desfășurare
a admiterii în învățământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului
național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017, cu modificările și completările
ulterioare.
Pot fi admiși candidații romi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de
admitere, nu se organizează probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși
pe numărul de locuri disponibile.
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2-3 iulie 2020

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020.

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual

Etapa I de admitere în învățământul dual

29 iunie-3 iulie
2020 și 6 iulie

2020

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia
matricolă:
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul dual și
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 din aplicația informatică centralizată,
precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual și
pentru calificări din oferta unității se completează de către candidați asistați de către
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe
zile și intervale orare realizate pentru toți absolvenții unității.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de
către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional a
fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul
profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se
prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care
optează.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru
candidații care solicită aceasta și a foii matricole
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual 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 intervale orare,
afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
Documentele anterior 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.
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la
dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru
completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta de
învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe eliminatorii
sau de admitere și privind modul de desfășurare a acestora.
La solicitarea candidaților care au susținut și 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 opțiuni pentru învățământul dual și o singură fișă de
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înscriere pentru învățământul profesional de stat. Nu se eliberează respectivele fișe elevilor
din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

6 iulie 2020

Afișarea, la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de la care provin
candidații, privind lista candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări detaliate
privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
organizează probe de admitere și posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care
nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere
pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare
profesională

7-8 iulie 2020
Pentru candidații
care optează

pentru unitățile de
învățământ și

calificările la care
se organizează

probe eliminatorii

Desfășurarea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea
acestora
Desfășurarea probelor se va realiza în baza graficului și unei programări prealabile a
candidaților, stabilite, afișate și comunicate de fiecare unitate de învățământ care
organizează probele eliminatorii către candidați și către unitățile de învățământ gimnazial de
la care aceștia provin, în vederea asigurării informării candidaților privind susținerea
probelor în format on-line.
Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susținerea probei în format on-line va
susține proba on-line la și cu sprijinul unității de învățământ gimnazial de la care provine,
fiind informat în prealabil despre graficul și programarea corespunzătoare de către unitatea
de învățământ la care și-a depus dosarul de înscriere.

8-9 iulie 2020
Pentru candidații
care au optat
inițial pentru
unitățile de
învățământ și

calificările la care
se organizează

probe eliminatorii

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afișare la sediul unității de învățământ
care a organizat probele, precum și către candidați și către unitățile de învățământ
gimnaziale de la care provin aceștia, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se
afișează și se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, la
sfârșitul fiecărei zile, către candidați împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii
candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care
organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul
profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de
preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv
în învățământul profesional.
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii absolvenți
care au participat la această etapă și, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii,
consiliază și sprijină elevii și reprezentanții legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fișei
inițiale, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor
profesionale pentru care optează.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de
către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional a
fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul
profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se
prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care



56

optează.
Notă:
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere
prevăzute mai sus, cu respectarea acelorași prevederi de înscriere.
Notă:
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
Notă:
În situația în care, în fișa inițială de opțiuni pentru învățământul dual, candidații au
completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de
învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia vor fi considerați înscriși pentru
celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi
informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la
calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât
numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.
În cazul comunicării de către candidații admiși la probele eliminatorii către unitatea de
învățământ la care au susținut etapa de admitere a renunțării/retragerii fișelor de înscriere, pe
locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele
respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.

9 iulie 2020

Actualizarea și afișarea, la sediile și pe pagina web a site-urile unităților de învățământ care
au ofertă pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual
Afișarea tuturor informațiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea
calificării/calificărilor la care se organizează probe, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte
calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare
calificare profesională
Notă:
Pentru anul școlar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, în cazul în care
aceasta a fost decisă la nivelul unității de învățământ cu ofertă pentru învățământul dual, va
consta în valorificarea unei/unor medii obținute de candidat la disciplinele cuprinse în planul
cadru pentru învățământul gimnazial, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. b), respectiv
art. 12 alin. (1) lit. b) din OMEN nr. 3.356/2017, privind calculul mediei de admitere prin
procedura de admitere elaborată la nivelul unității.

9 iulie 2020

Desfășurarea probelor de admitere.
Notă:
Pentru anul școlar 2020-2021, desfășurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale
de admitere, în condițiile în care, prin procedura de admitere elaborată la nivelul unității de
învățământ care are ofertă de locuri în învățământul dual, s-a decis organizarea de probe de
admitere.

10 iulie 2020

Comunicarea prin afișare la sediu și prin mijloace electronice de comunicare, către candidați
și către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin candidații, a rezultatelor la
probele de admitere în învățământul dual, de către unitățile de învățământ care au organizat
aceste probe
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10 iulie 2020

Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual
Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților
declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile
de învățământ

10 iulie 2020

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei
candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat
Afișarea la sediile unităților de învățământ care organizează învățământ dual a listei
candidaților admiși și a celor respinși
Afișarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către
candidații admiși
Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei
etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt
înștiințați că după transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub
rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar
pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor
ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea,
prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita
locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor
fi invitați să participe
Informarea candidaților asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de către unitățile de
învățământ cu ofertă în învățământul dual la care au susținut admiterea, prin mijloace
alternative de comunicare

13-17 iulie 2020

Transmiterea în format electronic, de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru
învățământul dual către unitățile de învățământ gimnazial, a situației privind rezultatele
candidaților la admiterea în învățământul dual, în scopul asigurării posibilității de înscriere
pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au
renunțat sau nu și-au transmis/depus dosarele de înscriere la unitățile la care au fost declarați
admiși
Notă:
Unitățile de învățământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru
etapa a II-a la unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, numai pentru absolvenții
menționați anterior, în urma solicitărilor acestora.
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual
se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual,
sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
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13-17 iulie 2020

Transmiterea/Depunerea de către candidații declarați admiși a 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 conține:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către
unitatea de învățământ gimnazial sau de către 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 intervale
orare, afișat de către unitatea de învățământ.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
Notă:
Unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși vor afișa la sfârșitul
fiecărei zile tabelul nominal cu candidații care au depus dosarele de înscriere. Candidaților
care au transmis dosarele de înscriere prin poștă li se va comunica telefonic sau prin e-mail
situația înscrierilor.

17 iulie 2020

Transmiterea la comisia județeană/a municipiului București de admitere de către unitățile de
învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor rămase
libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere candidaților admiși în această etapă
de admitere

20, 21 iulie 2020

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a
municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au
organizat probe eliminatorii și/sau de admitere decât cu acordul unităților de învățământ
respective, după consultarea cu operatorii economici parteneri

21 iulie 2020
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de
învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale

21 iulie 2020

Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ profesional a candidaților
înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea
cazurilor speciale.
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 actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor
neocupate la învățământul profesional de stat, și, în mod distinct, în învățământul dual
Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub
efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în
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urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii.

21 iulie 2020

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate
unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la
învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din
județ/municipiul București

21 iulie 2020

Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ gimnazial a listei cu
locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din
județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a
de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu
evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ cu ofertă educațională
pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru
etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa
a II-a de admitere

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual

22-24 iulie 2020

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia
matricolă:
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul dual și
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 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 opțiuni pentru învățământul dual sau fișe de înscriere pentru
învățământul profesional de stat în etapa I de admitere.
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual și
pentru calificări din oferta unității se completează de către candidați asistați de către
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe
zile și intervale orare realizată pentru toți absolvenții unității.
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai de
către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional a
fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul
profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se
prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care
optează.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru
candidații care solicită aceasta
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual 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 intervale orare,
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afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
Documentele anterior 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.
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la
dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru
completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta de
învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe eliminatorii
sau de admitere și privind modul de desfășurare a acestora.
La solicitarea candidaților care au susținut și 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: Absolvenților li se va elibera o singură fișă de opțiuni pentru învățământul dual,
respectiv o singură fișă de înscriere pentru învățământul profesional de stat.

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 paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de la care provin
candidații privind lista candidaților înscriși în învățământul dual
În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări detaliate
privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
organizează probe de admitere și posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care
nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere
pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia județeană de admitere/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare
profesională

25-27 iulie 2020

Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleași condiții cu cele
prevăzute la etapa I de admitere în învățământul dual, conform celor prevăzute de procedura
de admitere elaborată de unitatea de învățământ care organizează admiterea
Informarea candidaților asupra rezultatelor probelor de admitere prin afișare la sediu și prin
mijloace electronice de comunicare

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 dual, cu
modificările și completările ulterioare
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București

28 iulie 2020

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei
candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat
Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care organizează
învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul dual
Afișarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către
candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de opțiuni pentru
învățământ dual de la sediile unităților de învățământ sau prin formular transmis electronic
tuturor celor care solicită acest lucru
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29 iulie-3 august
2020

Transmiterea/Depunerea de către candidații declarați admiși a 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 conține:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către
unitatea de învățământ gimnazial sau de către 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 intervale
orare, afișat de către unitatea de învățământ.
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma
primei etape 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
Unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de
admitere, se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional, sau calificări în
învățământul dual la care, prin procedura de admitere, au prevăzut probe eliminatorii și/sau
probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile, care - în urma consultării cu operatori economici și cu acordul
acestora - sunt interesate să-și completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și
redistribuire organizate prin 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/a municipiului București

5 august 2020

Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la sediul și pe
pagina web a inspectoratului școlar, a listei cu locurile libere și a graficului activităților de
repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe
locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
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6-7 august 2020
(conform

graficului afișat de
comisia de
admitere
județeană/a
municipiului
București)

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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 și pe pagina web a
inspectoratului școlar graficul de desfășurare a ședinței publice, pe zile, pe intervale orare și
pe candidați.
Notă: Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care,
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea
în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual probe eliminatorii sau 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
operatori 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 constituite

7 august 2020

Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ profesional, inclusiv dual,
a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul
profesional și învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor
speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a
municipiului București

7 august 2020

Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică
centralizată
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL clasa a IX-a

Denumire PJ
Limba

predare
Specializare/Calificare Domeniu de baza

Clase

propuse

Elevi

propusi

COLEGIUL ECONOMIC

ARAD

Limba

română

Comerciant - vânzător Comerț 0,34 10

Comerciant - vânzător Comerț 0,33 10

Recepționer - distribuitor Comerț 0,33 10

Ospatar (chelner) vânzator în

unități de alimentație
Turism şi

alimentaţie
0,5 14

Bucătar
Turism şi

alimentaţie
0,5 14

COLEGIUL"CSIKY

GERGELY" ARAD

Limba

maghiară

Lucrător hotelier
Turism şi

alimentaţie
0,5 14

Comerciant - vânzător Comerț 0,5 14

LICEUL TEHNOLOGIC

"AUREL VLAICU" ARAD

Limba

română

Mecanic utilaje și instalații în
industrie

Mecanică 1 28

Operator la mașini cu comandă

numerică
Mecanică 1 28

Sudor Mecanică 1 28

LICEUL TEHNOLOGIC

"FRANCISC NEUMAN"

ARAD

Limba

română
Confecționer produse textile

Industrie textilă şi

pielărie
1 28

COLEGIUL "MIHAI

VITEAZUL" INEU

Limba

română

Mecanic echipamente hidraulice

și pneumatice
Mecanică 1 28

LICEUL TEORETIC

"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA

Limba

română

Operator la mașini cu comandă

numerică
Mecanică 0,5 14

LICEUL TEORETIC

"GHEORGHE LAZĂR"

PECICA

Limba

română

Lacatuș construcții metalice și
utilaj tehnologic

Mecanică 0,5 14
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