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Broșura cuprinde informații legate de admitere și reprezintă un ghid util atât
pentru absolvenții clasei a VIII-a, cât și pentru părinții acestora în vederea orientării
școlare pentru clasa a IX-a.
Informațiile tipărite în lucrare se referă la admiterea în învățământul liceal,
admiterea în învățământul profesional de stat și admiterea în învățământul dual pentru
anul școlar 2020-2021, prezentate în secțiuni distincte.
Este editată de Inspectoratul Școlar Județean Alba - Comisia de Admitere
Județeană și distribuită gratuit tuturor absolvenților clasei a VIII-a din anul școlar 20192020.
Pe lângă versiunea tipărită a revistei, versiunea electronică a acesteia se poate
descărca de pe site-ul www.isjalba.ro

MULT SUCCES!
Comisia de Admitere Județeană Alba

Dragi elevi candidați,
Vă informăm că prezența voastră sau a părinților/reprezentanților legali la
unitatea de învățământ trebuie în prealabil, anunțată la școală, prin informare la
telefon, sau e-mail, indiferent de intenția pentru care este necesar acest lucru.
Vă solicităm acest lucru pentru ca unitatea de învățământ să poate realiza o
planificare a accesului în școală în contextul pandemiei COVID 19.
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE
pentru învățământul liceal
Defalcarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 pe unităţi de învăţământ,
profiluri/domenii şi specializări, cu codurile de înscriere alocate, precum şi media ultimului admis la
fiecare specializare, sau profil/domeniu din unitatea şcolară.

ALBA IULIA
Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Alba Iulia, tel. 0258-835164
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Teoretică

Umanist

Teoretică

Umanist

Specializare
Filologie –
bilingv Engleză
Filologie –
bilingv Franceză

Cod

Nr. loc

Media ultimului
admis 2019

107

28

8,73

108

28

8,00

Teoretică

Real

MatematicăInformatică

109

Teoretică
Teoretică

Real
Umanist

Ştiinţe ale Naturii
Ştiinţe Sociale

110
111

84 din care:
-28 matematică-informatică
-28 matematică-informatică
intensiv-engleză
-28 matematică-informatică
intensiv-informatică
28
28

9,17
9,30
9,00

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia
Str. Octavian Goga, nr. 11, Alba Iulia, tel. 0258-811468, fax. 0258-811468
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Domeniul
pregătirii de bază

Cod

Nr. loc

Media ultimului
admis 2019

Tehnologică Servicii

Comerţ

101

28

7,29

Tehnologică Servicii

Economic

102

56 din care:
28 locuri intensiv-engleză

8,12

Tehnologică Servicii

Turism şi
alimentaţie

103

56 din care:
- 28 locuri intensiv-engleză
- 28 locuri intensiv-franceză

7,42

Filiera

Profil

7
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Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Str. Gh. Pop de Băseşti, nr. 2, Alba Iulia, tel. 0258-834102, fax. 0258-834102
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Tehnologică

Tehnic

Tehnologică

Resurse naturale și
protecția mediului

Tehnologică
Tehnologică

Tehnic
Tehnic

Domeniul pregătirii de
bază
Chimie industrială
Estetica şi igiena corpului
omenesc
Industrie textilă şi pielărie
Materiale de construcţii

128

Nr.
loc
28

Media ultimului
admis 2019
7,15

129

28

7,16

130
131

14
14

6,76
6,46

Cod

Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa” Alba Iulia
Str. Tudor Vladimirescu nr. 143, Alba Iulia, tel.0258-816065, fax. 0258-817811
Liceal
Limba de predare:
Limba română
Învăţământ de zi
Filiera
Tehnologică
Tehnologică

Profil
Tehnic
Tehnic

Domeniul pregătirii de bază

Cod

Electronică automatizări
Mecanică

148
149

Nr.
loc
28
28

Media ultimului
admis 2019
5,97
-

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, Alba Iulia, tel.0258-816938, fax. 0258-811803
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ seral
Filiera
Tehnologică

Profil
Tehnic

Domeniul pregătirii de bază
Mecanică

Cod
-

Nr.
Loc
28

Media ultimului
admis 2019
-

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
Str. Ştefan cel Mare, nr. 25, Alba Iulia, tel. 0258-835346, fax. 0258-832813
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Vocaţională
Vocaţională

Sportiv
Sportiv

Vocaţională

Sportiv

Specializare
Baschet
Handbal
Mozaic (atletism-10, judo-7,
haltere-6, înot-3, fotbal-2)

8

Cod

Nr.
loc

Media ultimului
admis 2019

-

14
14

-

-

28

-
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Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia
Str. Călăraşi, nr. 2, Alba Iulia, tel. 0258-812473. fax. 0258-812473
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Specializare

Vocaţională

Arte vizuale

Vocaţională

Arte vizuale

Vocaţională

Muzică

Arhitectură, Arte ambientale
şi design
Arte plastice şi decorative
Muzică (pian-6, chitară-2,
flaut-1, vioară-2, taragot-1,
violoncel-1, saxofon clasic-3,
muzică traditională
românească-2, canto clasic-4,
canto muzică ușoară-1, violă1, clarinet-2, percuție-2)

Cod

Nr.
loc

Media ultimului
admis 2019

-

14

-

-

14

-

-

28

-

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia
Str. Păcii, nr. 4, Alba Iulia, tel. 0258-819869
Liceal

______Limba de predare: Limba maghiară

Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Vocaţională

Teologic

Specializare
Teologic romano-catolic (de
limbă maghiară)

Cod
-

Nr.
loc
28

Media ultimului
admis 2019
-

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia
Str. B-dul Transilvaniei, nr.36A, Alba Iulia, tel. 0258-834890, fax. 0358-819474
Liceal
_____ Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Teoretică
Teoretică
Vocaţională

Umanist
Umanist
Teologic

Specializare
Filologie
Ştiinţe sociale
Teologie ortodoxă

Cod
175
177
-

9

Nr.
loc
28
28
28

Media ultimului
admis 2019
7,41
8,06
-
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AIUD
Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud
Str. Bethlen Gabor, nr. 1, Aiud, tel. 0258-861947, fax. 0258-865566
Liceal
Limba de predare: Limba maghiară
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Teoretică
Teoretică
Vocaţională

Specializare

Cod

Matematică-informatică
Ştiinţe ale naturii
Învăţător-educatoare

Real
Real
Pedagogic

104
106
-

Nr.
loc
14
14
28

Media ultimului
admis 2019
6,54
6,62
-

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud
Str. Ecaterina Varga, nr. 10, Aiud, tel. 0258-861946
Liceal

Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi
Filiera
Teoretică
Teoretică
Teoretică

Profil
Umanist
Real
Real

Specializare
Filologie
Matematică-informatică
Ştiinţe ale Naturii

Cod

Nr.
loc

120
121
122

28-intensiv engleză
28-intensiv engleză
28

Media ultimului
admis 2019
7,00
8,64
7,85

Liceul Tehnologic Aiud
Str. Ion Creangă, nr. 14, Aiud, tel. 0258-861018, fax. 0258-861018
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Tehnologică Servicii
Tehnologică Tehnic

Domeniul pregătirii de bază
Economic
Mecanică

Cod
155
156

Nr.
loc
28
28

Media ultimului
admis 2019
4,73
2,95

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud
Str. Vasile Lucaciu, nr. 42, Ciumbrud, tel. 0258-866002, fax. 0258-866002
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ seral
Filiera
Tehnologică

Profil
Resurse naturale şi
protecţia mediului

Domeniul
pregătirii de bază
Agricultură

10

Cod

Nr.
loc

Media ultimului
admis 2019

-

28

-
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BLAJ
Colegiul Naţional „Inochenție Micu Clain” Blaj
Str. Simion Barnuţiu, nr. 2, Blaj, tel. 0258-711208, fax. 0258-710661
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Teoretică

Umanist

Teoretică
Teoretică
Vocaţională

Specializare

Cod

Nr. loc

Filologie

112

28-intensiv engleză
56 din care:

Real

Matematică –
Informatică

113

Real
Pedagogic

Ştiinţe ale Naturii
Învăţător-educatoare

115
-

-28 matematică-informatică
intensiv informatică
-28 matematică-informatică
intensiv engleză

28
28

Media ultimului
admis 2019
7,32
7,69
8,46
-

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj
Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel.0258-710655, fax. 0258-711021
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Resurse naturale si
protecţia mediului
Tehnologică Servicii
Tehnologică

Domeniul pregătirii
de bază

Cod

Nr. Loc

Media ultimului
admis 2019

Agricultură

152

28

5,86

Economic

153

28

6,93

Liceul Teologic Greco - Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj
Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel. 0258-710655
Liceal

Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Vocaţională

Teologic

Specializare
Teologic greco-catolic

11

Cod

Nr. loc

-

28

Media ultimului
admis 2019
-
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SEBEŞ
Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş
Str. Călugăreni, nr. 49, Sebeş, tel. 0258-731217,fax. 0258-730756
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Specializare

Cod

Nr. Loc

116

28
56, din care:

Teoretică

Umanist Filologie - bilingv engleză

Teoretică

Real

Matematică - Informatică

117

Teoretică

Real

Ştiinţe ale Naturii

118

Teoretică

Umanist Ştiinţe Sociale

Media ultimului
admis 2019
7,63

-28 locuri intensiv informatică
-28 locuri intensiv engleză

56 din care:
28 locuri intensiv germană

119

28

8,70
8,31
7,67

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş
Str. Lucian Blaga, nr. 76, Sebeş, tel. 0258-731220
Liceal

Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Vocatională
Vocatională

Sportiv
Sportiv

Specializare
Fotbal
Handbal

Cod

Nr. loc

-

28
28

Media ultimului
admis 2019
-

Liceul Tehnologic Sebeş
Str. Dorin Pavel, nr. 2, Sebeş, tel. 0258-731010, fax. 0258-731010
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Tehnologică

Servicii

Tehnologică
Tehnologică

Tehnic
Tehnic

Domeniul pregătirii de
bază
Comerț
Economic
Electronică-automatizări
Industrie textilă şi pielărie

Cod

Nr. loc

159
160
161
162

28
28
28
28

Media ultimului
admis 2019
6,80
7,19
5,73

Liceul German Sebeş
Str. Dorin Pavel nr. 2, tel. 0258-731922, fax: 0258-731922
Liceal

Limba de predare: Limba germană

Învăţământ de zi
Filiera
Teoretică
Teoretică

Domeniul pregătirii de
bază
Umanist Filologie
Real
Ştiinţe ale naturii
Profil

12

Cod
146
147

Nr.
loc
14
14

Media ultimului
admis 2019
5,01
5,25
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ABRUD
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud
Str. Republicii, nr. 18, Abrud, tel/fax. 0258-780623
Liceal

Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi

Teoretică

Real

Domeniul pregătirii de
bază
Matematică-Informatică

Teoretică

Umanist

Filologie

Vocaţională

Pedagogic

Învăţător-educatoare

Filiera

Profil

Cod

Nr. loc

139

28

Media ultimului
admis 2019
4,58

138

28-intensiv engleză

-

-

28

-

BAIA DE ARIEŞ
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş
Str. 22 Decembrie, nr. 41, Baia de Arieş, tel. 0258-775001, fax. 0258-775778
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Teoretică
Teoretică

Umanist
Real

Specializare

Nr.
Loc
14
14

Cod

Filologie
Matematică-informatică

136
137

Media ultimului
admis 2019
4,60
-

CÎMPENI
Colegiul Naţional „Avram Iancu” Cîmpeni
Str. Oituz, nr. 3, Cîmpeni, tel 0258-771232, fax.0258- 771224
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil
Real

Teoretică
Umanist

Cod

Nr. loc

Media ultimului
admis 2019

Matematică – Informatică

125

28-Intensiv

7,92

Ştiinţe ale Naturii
Filologie – bilingv Engleză
Ştiinţe sociale – bilingv
Franceză

126
124

28
28

5,38
7,33

127

28

6,14

Specializare

13

informatica
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Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
Str. Izvoarelor, nr. 2, Cîmpeni, tel. 0258-771544, fax. 0258-771544
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Domeniul pregătirii de
bază
Economic

Profil

Tehnologică Servicii

Cod

Nr. loc

163

28

Cod

Nr. loc

-

28

Media ultimului
admis 2019
3,03

Învăţământ seral
Filiera

Domeniul pregătirii de bază

Profil

Tehnologică

Turism și alimentație

Servicii

Media ultimului
admis 2019
-

TEIUŞ
Liceul Teoretic Teiuş
Str. Decebal, nr. 22, Teiuş, tel 0258-851157
Liceal

Limba de predare: Limba română

Învăţământ de zi
Filiera
Teoretică

Profil

Specializare

Umanist
Real

Filologie
Ştiinţe ale Naturii

Cod
173
174

Nr.
loc
28
28

Media ultimului
admis 2019
5,29
5,08

OCNA MUREŞ
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş
Str. Vadului, nr. 1, Ocna Mureş, tel. 0258-870559, fax: 0258-870559
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera
Teoretică

Profil
Real
Umanist

Specializare
Matematică - Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Filologie

Cod
171
172
170

Nr.
loc
28
28
28

Media ultimului
admis 2019
6,86
4,93
3,13

Liceul Tehnologic Ocna Mureş
Str. Colonia peste Mureş, nr. 9, tel. 0258-870807, fax. 0258-870807
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ seral
Filiera
Tehnologică

Profil
Tehnic

Domeniul pregătirii
de bază
Mecanică
14

Cod
-

Nr.
loc
28

Media ultimului
admis 2019
-
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CUGIR
Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir
Str. Victoriei, nr. 15, Cugir, tel 0258-751306, fax.0258- 751134
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera
Teoretică

Profil
Real
Umanist

Specializare

Cod

Nr. loc

Matematică –Informatică
Ştiinţe ale Naturii
Filologie

168
169
167

28-intensiv informatică
28
28-intensiv engleză

Media ultimului
admis 2019
8,50
6,78
5,59

Colegiul Tehnic „I. D. Lăzărescu” Cugir
Str. Victoriei, nr. 9, Cugir, tel. 0258-751524, fax. 0258-751028
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Tehnologică

Servicii
Tehnic

Domeniul pregătirii de
bază
Economic
Electronică-automatizări

Cod

Nr. loc

132
133

28
28

Media ultimului
admis 2019
5,62
-

ZLATNA
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, Zlatna, tel. 0258-856521, fax. 0258-856521
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera

Profil

Tehnologică Tehnic
Teoretică
Real

Domeniul pregătirii de bază

Cod

Electronică-automatizări
Științe ale naturii

134
135

Nr.
loc
28
28

Media ultimului
admis 2019
-

PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR
(NU PARTICIPĂ LA REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ)
Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia
Str. Ferdinand I, nr. 19, Alba Iulia, tel./fax: 0258-818014, 0258-811131
Liceal
Limba de predare: Limba română
Învăţământ de zi
Filiera
Teoretică
Teoretică

Profil

Specializare

Cod

Nr. loc

Umanist
Real

Filologie – intensiv limba germană
Ştiinţe ale naturii – intensiv limba germană

-

5
5

NOTĂ: Clasele de la Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia sunt cu predare intensivă a limbii germane.
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LOCURI REZERVATE ÎN LICEE PENTRU ELEVII ROMI
Nr.
Crt.

1

2

3

4

5

6

7

DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA,
DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA
Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan"Alba Iulia
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică-informatică
- științe ale naturii
Profil umanist
- filologie
- științe sociale
Colegiul Economic "Dionisie Pop Marțian" Alba Iulia
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil servicii
- turism și alimentație
- economic
- comerț
Colegiul Tehnic "Apulum" Alba Iulia
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic
- industrie textilă și pielărie+ materiale de construcții
- chimie industrială
Profil resurse naturale și protecția mediului
- estetica și igiena corpului omenesc
Liceul Tehnologic "Alexandru Domșa" Alba Iulia
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic
- electronică automatizări
- mecanică
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
TOTAL
FILIERA VOCATIONALĂ
Profil sportiv (baschet+handbal / mozaic)
Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia
TOTAL
FILIERA VOCATIONALĂ
Profil muzică
Profil arte vizuale
Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Simion Ştefan"
Alba Iulia
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil umanist
-filologie

16

Limba de
predare

NR.CLASE /
LOCURI cl.a IX-a zi
2020 - 2021
Nr. clase Nr. elevi

Romana

7

7

3
1

3
1

2
1

2
1

5

5

2
2
1

2
2
1

3

3

1
1

1
1

1

1

2

2

1
1

1
1

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

3

3

1

1

Romana

Romana

Romana

Romana

Romana

Romana
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Nr.
Crt.

8

9

10

12

13

14

15

DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA,
DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA
-știinte sociale
FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil teologic – teologie ortodoxă
Liceul Teologic Romano Catolic "Grof Majlath
Gusztav Karoly" Alba Iulia
TOTAL
FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil teologic – teologie romano-catolică
Liceul Teoretic Teiuş
TOTAL
FILIERA TEORETICA
Profil real
- științe ale naturii
Profil umanist
- filologie
Liceul "Corneliu Medrea" Zlatna
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Electronică automatizări

Limba de
predare

17

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

3

1
1

1
1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

3

Maghiara

Romana

Romana

FILIERA TEORETICA
Profil real
- științe ale naturii
Colegiul National "Titu Maiorescu"Aiud
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică- informatică
- științe ale naturii
Profil umanist
- filologie
Colegiul National "Bethlen Gabor"Aiud
TOTAL
FILIERA TEORETICA
Profil real
- matematică-informatică+ ştiinţe ale naturii
FILIERA VOCATIONALĂ
Profil pedagogic
– învăţători - educatoare
Liceul Tehnologic Aiud
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic
- mecancă
Profil servicii
- economic
Liceul Teoretic "Petru Maior" Ocna Mures
TOTAL

NR.CLASE /
LOCURI cl.a IX-a zi
2020 - 2021
Nr. clase Nr. elevi

Romana

Maghiara

Romana

Romana

Partea I – Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
Nr.
Crt.

17

18

19

20

21

22

DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA,
DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică-informatică
- științe ale naturii
Profil umanist
- filologie
Colegiul National "Inochentie Micu Clain" Blaj
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică- informatică
- științe ale naturii
Profil umanist
- filologie
FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil pedagogic
– învăţători-educatoare
Liceul Tehnologic "Ștefan Manciulea" Blaj
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil servicii
- economic
Profil resurse naturale si protectia mediului
- agricultura
Liceul Teologic Greco Catolic "Sf.Vasile cel Mare"
Blaj
TOTAL
FILIERA VOCAŢIONAL
Profil teologic – teologie greco-catolică
Colegiul National "Lucian Blaga" Sebeş
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematica informatica
- știinte ale naturii
Profil umanist
- filologie
- științe sociale
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş
TOTAL
FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil sportiv –fotbal
handbal
Liceul Tehnologic Sebes
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic
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Limba de
predare

NR.CLASE /
LOCURI cl.a IX-a zi
2020 - 2021
Nr. clase Nr. elevi

1
1

1
1

1

1

5

5

2
1

2
1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

2
2

2
2

1
1

1
1

2

2

1
1

1
1

4

4

Romana

Romana

Romana

Romana

Romana

Romana
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Nr.
Crt.

23

24

25

26

27

28

DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA,
DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA
- industrie textilă și pielărie
Electronică automatizări
Profil servicii
- comerț
- economic
Liceul Teoretic "David Prodan" Cugir
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică- informatică
- știinte ale naturii
Profil umanist
- filologie
Colegiul Tehnic "I.D.Lazarescu" Cugir
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil tehnic
-electronică automatizări
Profil servicii
- economic
Liceul "Horea, Closca si Crisan"Abrud
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică- informatică

Limba de
predare

NR.CLASE /
LOCURI cl.a IX-a zi
2020 - 2021
Nr. clase Nr. elevi

1
1

1
1

1
1

1
1

3

3

1
1

1
1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

4

4

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

Romana

Romana

Romana

Profil umanist
-filologie
FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profil pedagogic
– învăţători-educatoare
Colegiul National "Avram Iancu" Cimpeni
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real
- matematică- informatică
- științe ale naturii
Profil uman
- filologie
- ştiinţe sociale
Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni
TOTAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profil servicii
- economic
Liceul "Dr. Lazăr Chirilă" Baia de Arieș
TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
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Nr.
Crt.

DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA,
DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA

Limba de
predare

Profil umanist +Profil real
- filologie +Matematică informatică

Liceul German Sebeş
29

NR.CLASE /
LOCURI cl.a IX-a zi
2020 - 2021
Nr. clase Nr. elevi

1

1

1

1

1

1

Germană

TOTAL
FILIERA TEORETICĂ
Profil real+profil umanist
- științe ale naturii+filologie

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ŞI PĂRINŢILOR
ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020-2021
În baza prevederilor art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în conformitate cu prevederile art. 12 alin.
(3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.
ART. 1 Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021,
prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
(2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii
precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional,
care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la
învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un
filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul
de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor
de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
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unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2020-2021 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar
nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
(4) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
(5) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
(6) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021,
repartizarea a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.
(7) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale
prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la
media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.
(8) Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (7), se referă la media de admitere a
ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării
computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa
respectivă.
(9) Prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în perioada de
rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de
admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare sau invers fără
raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea
părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care prin redistribuirea
candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile
art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) La procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020–2021 participă
numai elevii care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere, calculată conform pct.
I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).
(11) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor declaraţi admişi în urma
repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în
copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu
astfel de competenţe.
(12) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şiau depus
dosarele de înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea
computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat
se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2020-2021.
(13) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) în a doua etapă de admitere în
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învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 se
realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul
ordin.
(14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai
înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 de
înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană
de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august - până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,
calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
(15) Comisia naţională de admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea
organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.
(16) Comisia naţională de admitere poate stabili, prin procedură:
a) modalitatea de înscriere a candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt
judeţ, care poate diferi de cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1);
b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaţilor care participă la admiterea în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, alta decât cea menţionată în metodologia
prevăzută la alin. (1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(17) În situaţiile prevăzute la alin. (15) şi (16), prin procedură se stabilesc şi modalităţile de
completare şi transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de
comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.
ART. 3 (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2020-2021 în liceele
vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările ulterioare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru admiterea la profilul teologic din cadrul unităţilor
de învăţământ teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene,
penticostale şi adventiste, candidaţii susţin obligatoriu, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu
sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins şi, opţional, fiecare cult poate organiza şi o probă
scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase.
(3) În situaţia în care la profilul teologic din cadrul unităţilor de învăţământ prevăzute la alin. (2) nu
se organizează probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, admiterea candidaţilor care au
obţinut calificativul admis la interviu/colocviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.
(4) În situaţia în care se organizează şi probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase inclusiv
pentru unităţile de învăţământ baptiste şi musulmane, se aplică prevederile specific unităţilor de
învăţământ teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale şi adventiste din
anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016, cu
modificările ulterioare.
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(5) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de
aptitudini, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa
la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care
au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
(6) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modern sau
maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se
înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti
în care candidaţii au susţinut probele respective.
ART. 4 (1) Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului
Apărării Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, de birourile/oficiile
informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie
organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Structura,
durata, conţinutul şi baremul de evaluare şi notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la
disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică şi calendarul admiterii în colegiile naţionale
militare se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi
şi repartizaţi computerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional
militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de
înscriere specifică.
(3) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi
admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi
alţi candidaţi care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de
admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere.
(4) Calculul mediei de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se face
în conformitate cu prevederile pct. II al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 5 (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar
2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura
probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în
clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.
(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a
unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a
unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma
obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător
Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile
menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor
lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din
cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
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şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează
rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de
instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja
examene prevăzute în listă.
(5) Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune
la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/ germană/italiană/ spaniolă/rusă li se
recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale,
şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională.
(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor
prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel
începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.
(8) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele
menţionate la alin. (7) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
(9) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi modern de circulaţie
internaţională menţionate la alin. (8) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare
a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.
ART. 6 (1) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea
naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea
naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii
sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal
şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la
secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti
candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul
la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau
profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
(2) În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă,
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2020-2021, părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) pot
solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea naţională luând în calcul şi rezultatul la proba de limbă
şi literatură maternă.
ART. 7 (1) Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în
cadrul admiterii în învăţământul liceal sunt: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele
candidatului, judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere,
rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ în care a fost
repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează în format letric sau în
format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de
internet a Ministerului Educaţiei Naţionale.
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(2) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a unităţilor de
învăţământ/inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se realizează după împlinirea
termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de
învăţământ/inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data
afişării.
(3) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător.
ART. 8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.
ART. 9 Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia general
minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
Valer-Daniel Breaz
Bucureşti, 27 august 2019.
Nr. 4.948.

***
ORDIN Nr. 5532/2019 din 11 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale,
interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
Având în vedere:
- prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii
în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 8 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
ART. I
Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"(10) La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă numai elevii care au
susţinut evaluarea naţională."
2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor repartizaţi, cartea de identitate (dacă
este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către
angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe."
3. La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul
cuprins:
"(12^1) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) se repartizează absolvenţii clasei a
VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere
conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin."
4. La articolul 2, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul
cuprins:
"(13^1) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (12^1) se realizează de către
comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, după repartizarea
candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a
claselor V - VIII."
5. La articolul 2, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează
solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 de înscriere în clasa a IXa din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a
municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august 2020 - până la data
începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,
calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care
nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V VIII."
6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. II
Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, inspectoratele şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie
Bucureşti, 11 decembrie 2019.
Nr. 5.532.
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ORDIN Nr. 4317
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale,
interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii
în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
Având în vedere:
– prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației
nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
– prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011
privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul național de învățămant, cu modificările
ulterioare;
– prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alerta și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotararea Parlamentului
Romaniei nr. 5/2020, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, publicat în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu
urmatorul cuprins:
(51) în procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021,
ședintele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a
planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către
absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ sau
prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.). Diriginții
claselor a VIII-a au obligatia de a informa și a oferi consultanță absolventilor clasei a VIII-a și
părinților/reprezentantilor legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.
(52) Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune
distinctă, desfășurată conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1.
2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va avea urmatorul cuprins:
(11) Depunerea dosarelor de inscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși
candidații se realizeaza în perioada prevazută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul scolar 2020-2021. La depunerea dosarului de inscriere, cartea de identitate (dacă este
cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către
angajatul unitatii de învățământ investit cu astfel de competente. Pentru realizarea unei planificari
privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de inscriere,
părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau email, în prima zi prevazuta în calendar pentru aceasta etapa. Depunerea dosarelor se poate realiza si
prin posta, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii
dosarelor prin mijloace electronice sau prin posta, cartea de identitate si certificatul de naștere se
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depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va
comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace
electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentantii legali ai acestora au obligația de a
prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele
care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum doua săptamâni de la
începerea cursurilor. Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform legii și atrage pierderea
locului obtinut prin frauda.
3. La articolul 2, alineatul (131) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(131) Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a mentionati la alin. (121) se realizeaza de catre
comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, dupa repartizarea candidatilor care au
susținut evaluarea naționala, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere județeana/a
municipiului Bucuresti, publicata pe site-ul inspectoratului școlar si comunicata unitatilor de
învățământ.
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 3. - (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele
vocaționale se desfășoara în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,
aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acești
candidati se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2.
(3) La profilurile pedagogic si militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de
calificativ: admis sau respins.
(4) în cazul în care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de
aptitudini, exista candidati admisi care declara, în scris, ca renunță la locul obținut pentru a participa
la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alți candidați care
au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la aceasta proba.
(5) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau
materna sunt recunoscute în orice judet sau în municipiul Bucuresti în care acestia opteaza sa se
inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti
în care candidatii au sustinut probele respective.
5. Articolul 4 se modifică și va avea urmatorul cuprins:
Art. 4. - (1) Candidații care participă la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului
Apararii Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2019-2020, de birourile/oficiile de
informare-recrutare județene/de sector al municipiului București și participa la activitatea de selectie
organizata în centrele zonale de selecție si orientare ale Ministerului Apararii Naționale, conform
calendarului admiterii în colegiile nationale militare stabilit prin reglementari proprii ale Ministerului
Apararii Nationale.
(2) La profilul militar, calificativul admis sau respins prin care se apreciază proba de aptitudini
reprezinta rezultatul selecției organizate în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului
Apararii Naționale.
(3) Calculul mediei de admitere pentru candidații care au obținut calificativul admis la aprecierea
probelor de aptitudini se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2.
(4) Pot participa la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar doar candidații care au
obținut minimum media de admitere 6 (sase).
(5) Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt
ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu
național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de
înscriere specifică.
(6) în cazul în care, dupa comunicarea rezultatelor la colegiile nationale militare, exista candidati
admisi care declara, în scris, ca renunta la locul obtinut, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi
alti candidati care au promovat proba de aptitudini, în ordinea strict descrescatoare a mediei de
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admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere, conform reglementărilor proprii ale
Ministerului Apararii Naționale.
6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
Art. 41. - Proba de verificare a cunostințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în
gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele care
organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale se organizează în conformitate cu
Metodologia de organizare și desfasurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă,
pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar
2020-2021 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, prevazută
la pct. I din anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 5. - (1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar
2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura
probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în
clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională,
prevazută la pct. II din anexa nr. 4.
8. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 6. - (1) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea
națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea
națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limba si literatura maternă. În acest sens, părinții
sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declaratie, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentatul
legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate si se depune
la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevazută de calendar. Acesti
candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fără a lua în calcul rezultatul
la proba de limba si literatura maternă, nu pot fi repartizati computerizat în învățământul liceal sau
profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.
9. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 si 62, cu următorul cuprins:
Art. 61. - Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc și atribuții legate
de stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021
în liceele vocaționale, respectiv la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru
admiterea în anul lcolar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi
moderne de circulație internațională, precum și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea
anexelor la fisele de inscriere si incarcarea informatiilor în aplicatia informatica, conform prevederilor
cuprinse în anexele nr. 3 si 4 la prezentul ordin si procedurilor elaborate de Comisia Națională de
Admitere.
Art. 62. - Probele de aptitudini si proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru
candidatii care nu au studiat în gimnaziu limba materna respectiva, care, conform prevederilor anexei
nr. 4, se susțin on-line, pot fi sustinute fie la domiciliul candidatului, daca acesta dispune de mijloacele
electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispozitia candidatului de catre
unitatea de învățământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare,
fie la unitatea de învățământ din care provine candidatul sau la domiciliu.
10. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
Art. 71. - (1) Pentru absolventii clasei a VIII-a din seria curenta si din seriile anterioare, internati în
spital sau aflati în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARSCoV-2 si care, din
aceasta cauza, nu pot depune documentele necesare inscrierii și participarii la etapele de admitere
prevazute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021,
precum si dosarul de inscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați
computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. în aceasta
situație, parintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declaratie-tip pe propria
răspundere, prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu privire la
veridicitatea informațiilor introduse în fișa de inscriere și în celelalte documente transmise.
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(2) La susținerea on-line a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip de
probe, respectiv a probei de verificare a cunoștințelor de limba materna, de catre absolventii prevăzuti
la alin. (1), se aplică în mod corespunzător și prevederile procedurii speciale elaborate de către
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății pentru susținerea examenelor naționale în
condiții de izolare.
(3) în situatia în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfășurării
activităților prevazute la alin. (1) si (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care
provine candidatul.
(4) Situația excepțională menționată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate
publică din judetul/municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare.
11. Anexele nr. 1, 2 si 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3*), care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
12. După anexa nr. 3 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 4, 5 si 6*), care fac parte integrantă
din prezentul ordin.
_____
*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 bis, care se
poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul
Oficial“, București, sos. Panduri nr. 1.
Art. II. - Comisiile de admitere județene/a municipiului Bucuresti, comisiile de înscriere din unitățile
de învățământ gimnazial, comisiile din centrele zonale și din centrele speciale de înscriere și comisiile
de admitere din unitățile de învățământ liceal au obligatia aplicării întocmai a tuturor procedurilor
referitoare la asigurarea securității sanitare a elevilor și a intregului personal implicat în desfășurarea
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, prevăzute în ordinele comune
emise de ministrul educației și cercetarii și ministrul sanatatii pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a imbolnavirilor cu SARS–CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
precum și a celor comunicate de catre Comisia Naționala de Admitere.
Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare privind
organizarea si desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 20202021 se abroga.
Art. IV. - Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generala minorități și relația cu
Parlamentul, Direcția generală infrastructura, inspectoratele scolare județene/al municipiului
București și unitățile de învățământ duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

Bucuresti, 21 mai 2020.
Nr. 4.317.

Anexele la OMEN nr. 4948/2019 sunt publicate pe site-ul ISJ Alba pe adresa: www.isjalba.ro,
secțiunea Examene și concursuri naționale – Admiterea în învățământul liceal
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Calculul mediei de admitere
utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal
pentru anul şcolar 2020-2021, conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 4948/2019
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul
școlar 2020-2021
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la
evaluarea 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% în calculul mediei de
admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 ∗
unde:
MA = media de admitere;
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.
Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională
la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau
reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de
înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de
proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea
mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă,
nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile
minorităților naționale.
*

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal
vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021
1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf,
media finală de admitere se calculează astfel:
(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
(APT + MA)/2 = MFA,
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.
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Anexa nr. 5 la OMEN 4948/2019

DECLARAŢIE

Subsemnata/Subsemnatul, ............................................................................, având domiciliul
în localitatea ................................, posesoare/posesor a/al cărţii de identitate seria .......... nr. ...............,
părinte/reprezentant legal al elevei/elevului ......................................................., absolventă/absolvent
a/al clasei ................. cu predare în limba ......................., de la ...........................................................,
cunoscând prevederile art. 6 alin. (1)*) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar,
nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2020 - 2021,
declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în
învăţământul liceal, în anul şcolar 2020 - 2021, la stabilirea mediei la evaluarea naţională nu se va
lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.
Localitatea .....................
Data ..............................

Părinte/Reprezentant legal
......................................
(numele şi prenumele)

Elev
......................................
(numele şi prenumele)
......................................
(semnătura)
------------

......................................
(semnătura)

-------------*) "Art. 6. - (1) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea
naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea
naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literature maternă. În acest sens, părinţii
sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal
şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la
secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti
candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul
la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau
profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale."
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CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2020-2021
(Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
DATA LIMITĂ
/PERIOADA

EVENIMENTUL
A. Pregătirea admiterii

27 mai 2020

27 mai 2020

27 mai - 2 iunie 2020

5 iunie 2020
2-12 iunie 2020

Anunțarea de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare
a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei
de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc
să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională,
concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru
învăţământul liceal, filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau
profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă
de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial
şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de 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 broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea
broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. 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
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării
accesului în unitatea de învățământ.
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor
cuprinzând informaţiile legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor
de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial și pe site-ul acestora a
graficului şedinţelor/acțiunilor de completare a opţiunilor de către
absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, precum și a Metodologiei
și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul
școlar 2020-2021, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon
dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 20202021.
Transmiterea la Ministerul Educaţiei și Cercetării a broşurilor de
admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită.
Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea
procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la
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DATA LIMITĂ
/PERIOADA

17 iunie 2020

18 iunie 2020

29 iunie 2020

30 iunie 2020

1 iulie 2020

EVENIMENTUL
unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare
(telefon, e-mail, videoconferință online etc.)
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către
comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date
cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIIIa, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată
sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația
informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului
Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date
cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIIIa, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor
date în aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile
judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene
prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și
rapoartelor specifice.
Depunerea/transmiterea declarațiilor de către părinți sau reprezentanții
legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea
națională, fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură
maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu
numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale
absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu
notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu
mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică
centralizată.
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a
absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia
Națională de Admitere.
B. Probele de aptitudini

2-5 iunie 2020

9-12 iunie 2020
12 iunie 2020
15 iunie 2020

17 iunie 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ
liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și
eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere însoțite de
documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform
procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe siteurile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică
nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de
învățământ.
Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor
din Anexa 3 la prezentul ordin.
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini .
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere
județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși
la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația
informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de
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DATA LIMITĂ
/PERIOADA

29 iunie 2020

2 iulie 2020

2-3 iulie 2020

EVENIMENTUL
aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau
exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația
informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal
vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de
aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau
exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată.
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de
aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică
centralizată.
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului
Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au
susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de
învăţământ liceal respectivă, prin tipărirea din aplicația informatică
centralizată.
Transmiterea de la liceele vocaţionale a informațiilor cu privire la
candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe
de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de
Admitere.
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut
probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ
gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea
repartizării computerizate.
*) Nu se eliberează fișa de înscriere pentru completarea opțiunilor
candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe
de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris,
că renunță la locul obținut pentu a aparticipa la etapa de repartizare
computerizată!
Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere, a
listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care
s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2-5 iunie 2020

9-12 iunie 2020

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor
de înscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.
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.
Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la pezentul
ordin.
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DATA LIMITĂ
/PERIOADA

EVENIMENTUL

12 iunie 2020

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă.

15 iunie 2020

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului
Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora
în aplicația informatică centralizată.

19-23 iunie 2020

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la
care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă.

25 iunie 2020

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor
care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență.

26 iunie 2020

Transmiterea de către comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti, în
format electronic, către Centrul naţional de admitere, a listei candidaţilor
care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și
confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică
centralizată.
D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

27 mai 2020

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

27 mai-16 iunie 2020,
ora 1600

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor
Recomandările scrise de aparteneță la etnia romilor pot fi eliberate și
online. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail,
unității de încvățământ din care provine candidatul, în format .pdf, având
semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea
și conținutul recomandării revine atât organizațeiei romilor, care o
emite, potivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la
eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelul legal al elevului care
solicită eliberarea unei recomadări de apartenență la etnia romilor.
*) Orice recomadare 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 tansmis electronic
*) Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

4-5 iulie 2020

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face
computerizat, într-o sesiune distinctă, în odinea descrescătoare a mediei
de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, confrom
unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de
admitere, publicate pe site-ul insectoratului școlar județean/al
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la
data de 15 iunie 2020.
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DATA LIMITĂ
/PERIOADA

EVENIMENTUL

E. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
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
2 – 3 iulie 2020
inspectoratului școlar județean/al Municipului București și comunicate
unitățiloer de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Pocedura poate
să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a
candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.
F. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a
VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a
sau prin formular transmis electronic.
2-6 iulie 2020
Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită!
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care
doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea /transmiterea
fișelor, conform proedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică
2-6 iulie 2020
centralizată) a datelor din fişele de înscriere.
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa
listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date
3-7 iulie 2020
computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se
vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de
înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti,
precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea
computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația
7 iulie 2020
informatică centralizată.
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor
de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului
Bucureşti.
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al
municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea,
8 iulie 2020
de către acestea a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația
informatică centralizată.
Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum
candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date
pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la
9 iulie 2020
care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de
admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti;
transmiterea modificărilor la comisia naţională.
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația
9 iulie 2020
informatică centralizată.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor
10 iulie 2020
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2020-2021.
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DATA LIMITĂ
/PERIOADA

10 iulie 2020

13-20 iulie 2020

EVENIMENTUL
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal
de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile
neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul
Bucureşti.
Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care
candidaţii au fost repartizaţi.

21 iulie 2020

Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în
această etapă de admitere.

22-24 iulie 2020

Rezolvarea de către comisia județeană de admitere/a municipiului
București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare
computerizată.

G. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data
începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021
Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere,
inclusiv a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a
graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă.
În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru
24 iulie 2020
candidații din eria curentă, precum și pentru cei din seriile anteriaore
care nu împlinesc 18 ani până la dat aînceperii cursurilor anului școlar
202-2021, candidații romi își păstrează prioritatea pe locurile destinate
candidaților romi cae au rămas libere după soluționarea situațiilor
speciale.
27 iulie 2020

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

28-29 iulie 2020

Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă.

24-30 iulie 2020

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați
computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de
înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat
la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite
motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

30 iulie – 3 august 2020

Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima
etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în
termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite
motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se
face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului
șclar județean/a municipiului București și comunicate unităților de
învățământ până la data de 24 iulie 2020.
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DATA LIMITĂ
/PERIOADA
4 august 2020

EVENIMENTUL
Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor
repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în
aplicația informatică centralizată.

H. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
27 mai 2020

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2020-2021.

3 iulie 2020

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă
redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de
18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

13-17 iulie 2020

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor
din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021.

22-24 iulie 2020

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de
18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, pe
locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.

Notă: La solicitatrea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie
inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor
limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2020-2021.

CENTRE SPECIALE DE ADMITERE
Centrul special pentru admiterea în clasa a IX-a, învăţământ seral:
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA, str. Pop de Băsești nr. 2, tel. 058/834102
Pentru judeţul ALBA, Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeţe este organizat
la COLEGIUL NAŢONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” din ALBA IULIA, Bd. 1
Decembrie 1918, nr. 11, tel 0258-835164
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PARTEA a II-a

ADMITEREA ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU
CALIFICĂRI PROFESIONALE DE
NIVEL 3 PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2020-2021
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Partea II – Admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele
caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și
parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat
și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea
principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri
publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de
învățământ partenere.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE
pentru învățământul dual
Nr.
Crt

1

2

Unitatea de învățământ

Liceul Tehnologic
''Alexandru Domsa"
(Școala Profesională
Germană Alba-SPGA)
Liceul Tehnologic
''Alexandru Domsa"
(SPGA)
Liceul Tehnologic
''Alexandru Domsa"
(SPGA)
Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”

Domeniul

Calificarea

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

Cod

Alba Iulia

Mecanică

Modelier

0,5

14

514

1

25

530

1,5

41

543

Mecanică

Alba Iulia

Electromecanică

Alba Iulia

Mecanică

Sudor

0,5

14

511

Blaj

Mecanică

Operator la masini
cu comanda
numerica

0,5

14

530

Blaj

Mecanică

Rectificator

0,5

14

509

Blaj

Electric

3

70

563

Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"

Blaj

Mecanică

1

28

523

Colegiul Tehnic "Ion
D. Lazarescu"

Cugir

Mecanică

1,5

44

530

Colegiul Tehnic "Ion
D. Lazarescu"

Cugir

Mecanică

0,5

16

543

Liceul Tehnologic

Sebeș

Industrie textilă
și pielărie

0,5

10

623

Liceul Tehnologic

Sebeș

Industrie textilă
și pielărie

Marochiner

0,5

15

625

Liceul Tehnologic

Sebeș

Mecanică

Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

0,5

16

501

Liceul Tehnologic

Sebeș

Fabricarea
produselor din
lemn

Tâmplar universal

0,5

16

613

Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"
Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"

4

5

Operator la masini
cu comanda
numerica
Electromecanic
utilaje si instalatii
industriale

Alba Iulia

Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"

3

Localitatea
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Electrician
constructor
Mecanic utilaje și
instalații în
industrie
Operator la masini
cu comanda
numerica
Electromecanic
utilaje si instalatii
industriale
Confecționer
articole din piele și
încoluitori
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LOCURI ALOCATE PENTRU ROMI ÎN
INVĂŢĂMÂNTUL DUAL
Nr.
Crt

1

2

3

Unitatea de
învățământ

Localitatea

Domeniul

Calificarea

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

Liceul Tehnologic
''Alexandru Domsa"
(Școala Profesională
Germană Alba-SPGA)

Alba Iulia

Mecanică

Modelier

0,5

1

Liceul Tehnologic
''Alexandru Domsa"
(SPGA)

Alba Iulia

Mecanică

Operator la masini
cu comanda
numerica

1

2

Liceul Tehnologic
''Alexandru Domsa"
(SPGA)

Alba Iulia

Electromecanică

Electromecanic
utilaje si instalatii
industriale

1,5

3

Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”

Alba Iulia

Mecanică

Sudor

0,5

1

Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"

Blaj

Mecanică

Operator la masini
cu comanda
numerica

0,5

1

Blaj

Mecanică

Rectificator

0,5

1

Blaj

Electric

Electrician
constructor

3

3

Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"

Blaj

Mecanică

Mecanic utilaje și
instalații în
industrie

1

1

Colegiul Tehnic "Ion
D. Lazarescu"

Cugir

Mecanică

Operator la masini
cu comanda
numerica

1,5

3

Colegiul Tehnic "Ion
D. Lazarescu"

Cugir

Mecanică

Electromecanic
utilaje si instalatii
industriale

0,5

1

Liceul Tehnologic

Sebeș

Industrie textilă
și pielărie

Confecționer
articole din piele
și încoluitori

0,5

1

Liceul Tehnologic

Sebeș

Industrie textilă
și pielărie

Marochiner

0,5

1

Liceul Tehnologic

Sebeș

Mecanică

Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

0,5

1

Sebeș

Fabricarea
produselor din
lemn

Tâmplar universal

0,5

1

Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"
Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"

4

5

Liceul Tehnologic
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ORDIN
privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
în temeiul prevederilor art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 art. 12 alin (3), privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educaței Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, INTERIMAR
emite prezentul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 20202021, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din acest ordin.
Art. 2. - Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar
2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 5068/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 841/24.10.2016. Metodologia menționată
la acest articol, se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin și al
Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021. înscrierea în
cea de-a doua etapă de admitere în învățământul profesional de stat a absolvenților clasei a VIII-a, se va
efectua la centre de înscriere stabilite de către Comisia de admitere județeană/ a Municipiului București.
Art. 3. - Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în Anexa 2, care
face parte integrantă din acest ordin.
Art. 4. - Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în- învățământul dual pentru calificări profesionale de
nivel 3, pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare
și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului național al calificărilor, care se regăsește în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației
naționale aprobat cu nr. 3556/29.03.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/04.04.2017. Metodologia
menționată la acest articol, se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin
și al Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2020-2021. înscrierea în cea de-a doua etapă de
admitere în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a, se va efectua la centre de înscriere stabilite
de către Comisia de admitere județeană/ a Municipiului București.
Art. 5. - 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 Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
Art. 6. - Direcția Generală învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția minorități,
Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/ al
municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministru interimar,
Valer Daniel BREAZ
București
Nr. 5087/30.08.2019
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ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020
pentru modificarea și completarea Ordinului 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
Având în vedere:
– prevederile art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor),
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
emite prezentul ordin.
Art. I 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 18.09.2019, se modifică
după cum urmează:
1. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2 - Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul
școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu 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, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare. Metodologia
menționată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor
prezentului ordin și Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar
2020-2021.”
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2. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4 - Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin
Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia menționată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea
prevederilor prezentului ordin și a Calendarului admiterii în învățământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 20202021.”
3. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 20202021 se modifică și se înlocuiește cu Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru
anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
4. Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021 se modifică și se înlocuiește
cu Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul
ordin.
Art. II. Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu
Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele
școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica ANISIE

București, 22 mai 2020.
Nr. 4.325.
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al
calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021
(ANEXA Nr. 2 la OMEN nr. 4325 din 20.05.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021)
Data limită/
Perioada

ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii

25 mai 2020

25 mai 2020

27 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.
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).
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.
Notă:
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
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
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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 VIll-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.
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.
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Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul
dual
2 – 12 iunie 2020

2 – 12 iunie 2020

2 – 12 iunie 2020

2 – 12 iunie 2020

17 iunie 2020

18 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.
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.
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 continuarea pregătirii prin învățământul
profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.
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.
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.
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.
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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

9 – 12 iunie 2020
12 iunie 2020
15 iunie 2020

19-23 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.
Desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
sau maternă.
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.
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 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 d eadmitere.
27 mai 2020 – 16
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor.
iunie 2020, ora 1600 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
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită
2020
înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de
25 iunie 2020
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2 iulie 2020

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.
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.
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

52

Partea II – Admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
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7-8 iulie 2020
Pentru candidații
care optează pentru
unitățile de
învățământ și
calificările la care
se organizează
probe eliminatorii

8-9 iulie 2020
Pentru candidații
care au optat inițial
pentru unitățile de
învățământ și
calificările la care
se organizează
probe eliminatorii

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 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.
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.
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.
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
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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 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.
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 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.
Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în

10 iulie 2020
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13-17 iulie 2020

13-17 iulie 2020

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.
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.
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.
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 VIll-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
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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

20-21 iulie 2020

21 iulie 2020
21 iulie 2020

21 iulie 2020

21 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.
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.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la
unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale.
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 urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii.
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.
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 IIa 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
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23-24 iulie 2020
24 iulie 2020

25-27 iulie 2020

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

28 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 VIll-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.
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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.
6-7 august 2020
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
(conform graficului
București.
afișat de comisia de
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
admitere județeană/ a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare, sau au
municipiului
fost admiși dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de
București)
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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PLANUL DE ŞCOLARIZARE
pentru învățământul profesional de stat
Defalcarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 pe unităţi de învăţământ,
profiluri/ domenii şi specializări, cu codurile de înscriere alocate.
Nr.
Crt.

1

2

Unitatea de
Invățământ
Colegiul Tehnic
”Apulum”
Colegiul Tehnic
”Apulum”
Liceul Tehnologic
”Alexandru Domșa”
Liceul Tehnologic
”Alexandru Domșa”
Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”**

3

4

5

6

7

Cod

0,5

14

620

14

623

0,5

14

527

0,5

14

506

1

28**

570

Zidar-pietrartencuitor

1

28

575

Instalator instalați
tehnico-sanitare și
de gaze

0,5

14**

580

Bucătar

0,5

14

601

0,5

14

599

1

28

543

0,5

14

523

1

28

599

0,5

14

595

1

28

588

0,5

14

501

0,5

14

538

1

28

597

Calificarea

Alba Iulia

Industrie textilă
și pielărie

Alba Iulia

Industrie textilă
și pielărie

Confecționer
produse textile
Confecționer
articole din piele și
înlocuitori

Alba Iulia

Mecanică

Mecanic auto

Alba Iulia

Mecanică

Alba Iulia

Electric

Tinichigiu
vopsitor- auto
Electrician
exploatare
centrale, stații și
rețele electrice

Alba Iulia

Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”**

Alba Iulia

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

Alba Iulia

Turism si
alimentatie

Alba Iulia

Turism şi
alimentaţie

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Electromecanic

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Mecanică

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Turism şi
alimentaţie

Cimpeni

Silvicultură

Albac

Agricultură

Liceul Tehnologic

Ocna Mureș

Mecanică

Liceul Tehnologic

Ocna Mures

Mecanică

Liceul Tehnologic

Ocna Mures

Comerț

Liceul Tehnologic
Silvic
Liceul Tehnologic
"Tara Motilor"

Nr.
Locuri

Domeniul

Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”

Colegiul Economic
"Dionisie Pop
Marţian"
Colegiul Economic
"Dionisie Pop
Marţian"

Nr.
Clase

Localitatea

63

Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie
Electromecanic
utilaje și instalatii
industriale
Mecanic utilaje şi
instalaţii în
industrie
Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie
Pădurar
Lucrator în
agroturism
Lăcătuş construcţii
metalice şi utilaj
tehnologic
Lăcătuş mecanic
prestări servicii
Comerciant vânzător

0,5
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Nr.
Crt.

Unitatea de
Invățământ

Localitatea

Domeniul

Liceul Tehnologic

Ocna Mures

Mecanică

Liceul Tehnologic
Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"
Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"
Liceul Tehnologic

Ocna Mures

9
10

8

11

Calificarea

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

Cod

0,5

14

523

Mecanică

Mecanic utilaje și
instalații în
industrie
Sudor

0,5

14

511

Blaj

Mecanică

Strungar

0,5

14

507

Blaj

Mecanică

0,5

14

538

Aiud

Mecanică

1

28

527

Liceul Tehnologic

Aiud

Comerț

1

28

597

Colegiul National
"Bethlen Gabor"

Aiud

Turism si
alimentatie

1

28

599

Liceul Tehnologic
"Ştefan Manciulea"

Blaj

Industrie
alimentară

0,5

14

603

Liceul Tehnologic
"Ştefan Manciulea"

Blaj

Comerţ

0,5

14

597

Liceul Tehnologic

Sebes

Fabricarea
produselor din
lemn

0,5

14

613

Liceul Tehnologic

Sebes

Comerț

1

28

597

Liceul Tehnologic*

Sebes

Mecanică

1

28*

501

Liceul Tehnologic

Sebes

Liceul Tehnologic
Liceul Tehnologic
Liceul ”Corneliul
Medrea”

Jidvei
Jidvei
Zlatna

Liceul ”Dr.Lazăr
Chirilă”

Baia de
Arieș

Liceul Tehnologic
Agricol ”alexandru
Borza”
Liceul Tehnologic de
Turism și
Alimentație

Ciumbrud

12

13
14
15

16

17

Arieșeni

Lăcătuș mecanic
prestări servicii
Mecanic auto
Comerciantvânzăror
Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie
Brutar-patiserpreparator produse
făinoase
Comerciantvânzător
Tâmplar universal
Comerciantvânzător
Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

Industria textilă
și pielărie
Mecanică
Agricultură

Marochiner

0,5

14

625

Mecanic agricol
Horticultor

0,5
0,5

14
14

536
591

Mecanică

Sudor

1

28

511

Mecanică

Mecanic utilaje și
instalații în
industrie

1

28

523

Agricultură

Lucrător în
agroturism

1

28

588

Turism şi
alimentaţie

Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie

1

28

599

*) În cazul în care începând cu anul școlar 2020-2021, Liceul Tehnologic Sebeș va primi prin ordin de ministru
autorizarea de funcționare provizorie pentru calificarea Electrician aparate și echipamente electrice și
energetice, 14 locuri de la calificarea - Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (cod 501) se vor
transforma în locuri pentru învățământul dual - calificarea Electrician aparate și echipamente electrice și
energetice.

**) La Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia 14 locuri aprobate la învățământul profesional,
pentru calificarea – Instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze și 28 de locuri aprobate pentru
calificarea – Electrician exploatare centrale stații și rețele electrice pot fi transformate la solicitarea
operatorilor economici parteneri, în locuri pentru învățământul dual.
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LISTA LOCURILOR ALOCATE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PROFESIONAL PENTRU DEFICIENŢI
Nr.
Crt.
1
2

3

Unitatea de
învăţământ
Colegiul Tehnic
Dorin Pavel
Liceul Tehnologic
Agricol „
Alexandru Borza”
Liceul ”Horea,
Cloșca și Crișan”

Localitatea

Domeniul

Alba Iulia

Mecanică

Ciumbrud

Agricultură

Abrud

Mecanică

Calificarea
profesională
Constructor-montator
de structuri metalice

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

1

12

Agricultor culturi de
câmp

1

12

Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

1

8

LOCURI ALOCATE PENTRU ROMI ÎN
INVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
Nr.
Crt.

1

2

Unitatea de
Invățământ
Colegiul Tehnic
”Apulum”

Localitatea

Domeniul

Calificarea

Alba Iulia

Industrie textilă
și pielărie

Colegiul Tehnic
”Apulum”

Alba Iulia

Industrie textilă
și pielărie

Liceul tehnologic
”Dorin Pavel”

Alba Iulia

Electric

Confecționer
produse textile
Confecționer
articole din piele și
înlocuitori
Electrician
exploatare centrale,
stații și rețele
electrice

Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”
Liceul Tehnologic
”Dorin Pavel”

3

Colegiul Economic
"Dionisie Pop
Marţian"
Colegiul Economic
"Dionisie Pop
Marţian"

Alba Iulia

Alba Iulia

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

0,5

1

0,5

1

1

2

Zidar-pietrartencuitor

1

1

Instalator instalați
tehnico-sanitare și
de gaze

0,5

1

Bucătar

0,5

1

0,5

1

1

1

Alba Iulia

Turism si
alimentatie

Alba Iulia

Turism şi
alimentaţie

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Electromecanic

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Mecanică

Mecanic utilaje şi
instalaţii în industrie

0,5

1

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Turism şi
alimentaţie

Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie

1

1

Liceul Tehnologic
Silvic

Cimpeni

Silvicultură

Pădurar

0,5

1

4
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Nr.
Crt.

Unitatea de
Invățământ
Liceul Tehnologic
"Tara Motilor"

Nr.
Clase

Nr.
Locuri

1

1

0,5

1

0,5

1

1

2

Mecanic utilaje și
instalații în industrie

0,5

1

Mecanică

Sudor

0,5

1

Blaj

Mecanică

Strungar

0,5

1

Blaj

Mecanică

0,5

1

Aiud

Mecanică

1

2

Liceul Tehnologic

Aiud

Comerț

1

2

Colegiul National
"Bethlen Gabor"

Aiud

Turism si
alimentatie

1

2

Liceul Tehnologic
"Ştefan Manciulea"

Blaj

Industrie
alimentară

0,5

1

Liceul Tehnologic
"Ştefan Manciulea"

Blaj

Comerţ

0,5

1

Liceul Tehnologic

Sebes

Fabricarea
produselor din
lemn

0,5

1

Liceul Tehnologic

Sebes

Comerț

1

2

Liceul Tehnologic

Sebes

Mecanică

1

2

Liceul Tehnologic

Sebes

Liceul Tehnologic
Liceul Tehnologic
Liceul ”Corneliul
Medrea”

Jidvei
Jidvei
Zlatna

Liceul ”Dr.Lazăr
Chirilă”

Localitatea

Domeniul

Calificarea

Albac

Agricultură

Liceul Tehnologic

Ocna Mureș

Mecanică

Liceul Tehnologic

Ocna Mures

Mecanică

Liceul Tehnologic

Ocna Mures

Comerț

Lucrator în
agroturism
Lăcătuş construcţii
metalice şi utilaj
tehnologic
Lăcătuş mecanic
prestări servicii
Comerciant vânzător

Liceul Tehnologic

Ocna Mures

Mecanică

Liceul Tehnologic
Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"
Liceul Tehnologic
"Timotei Cipariu"
Liceul Tehnologic

Ocna Mures

8

9

5

6

7

10

11

12
13
14
15

16

Liceul Tehnologic
Agricol ”Alexandru
Borza”
Liceul Tehnologic de
Turism și
Alimentație

Lăcătuș mecanic
prestări servicii
Mecanic auto
Comerciantvânzăror
Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie
Brutar-patiserpreparator produse
făinoase
Comerciantvânzător
Tâmplar universal
Comerciantvânzător
Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic

Industria textilă
și pielărie
Mecanică
Agricultură

Marochiner

0,5

1

Mecanic agricol
Horticultor

0,5
0,5

1
1

Mecanică

Sudor

1

2

Baia de
Arieș

Mecanică

Mecanic utilaje și
instalații în industrie

1

2

Ciumbrud

Agricultură

Lucrător în
agroturism

1

2

Arieșeni

Turism şi
alimentaţie

Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi
de alimentaţie

1

2
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CALENDARUL
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021
(Anexa nr. 1 la Ordinul MEC nr. 4325/20.05.2020 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021)
Data limită/
Perioada

ACTIVITATEA
Pregătirea admiterii

25 mai 2020

25 mai 2020

27 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.
Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul profesional.
Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contractecadru 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).
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.
Notă:
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
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
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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 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 mai - 2 iunie 2020
Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile
privind admiterea în învățământul liceal, în învățământ! 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.
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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

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.
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.

2 -12 iunie 2020

17 iunie 2020

18 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.
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
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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 fiselor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
25 iunie 2020
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat
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
Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor.
iunie 2020, ora 1600
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 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.
2 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
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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 2020
și 6 iulie 2020

6 iulie 2020

9 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.
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
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.
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
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10 iulie 2020

13 - 17 iulie 2020

13 - 17 iulie 2020

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.
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.
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.
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 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 VIIl-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 candidatii 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.
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20 - 21 iulie 2020
21 iulie 2020
21 iulie 2020

21 iulie 2020

21 iulie 2020

22-24 iulie 2020

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libero în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere.
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București.
Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la
unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
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.
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.
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 II-a 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
Înserarea 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.
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23-24 iulie 2020
24 iulie 2020

27 iulie 2020

28 iulie 2020

29 iulie – 3 august
2020

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.
Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă cu respectarea
acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a
unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei
candidaților înscriși în învățământul 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.
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.
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.
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 VIIl-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
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București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul
unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
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 redistribuirinpe 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
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
(conform graficului
București.
afișat de Comisia de
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
admitere județeană/ a
candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost
municipiului
admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
București)
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 constituie.
7 august 2020
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a candidaților
înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional,
după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și
redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/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.
4 august 2020
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