În sesiunea de admitere în anul şcolar 2020 - 2021, ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR în vederea admiterii în ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL se face prin transmiterea, ÎN FORMAT ELECTRONIC, de către unitatea de învăţământ gimnazial la unitatea de învăţământ
care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional a FIŞEI DE ÎNSCRIERE completate inclusiv cu opţiunea candidatului pentru
o unitate de învăţământ şi pentru una sau mai multe calificări profesionale din oferta unităţii de învăţământ, în ordinea preferinţelor
exprimate de candidat.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE conţine:
 fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
 certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ
gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului
pentru certificare);
 adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru
candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
 fişa medicală.
CANDIDAȚII care în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional NU își depun dosarele de înscriere
se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în
învățământul profesional.
CANDIDAȚII respinși la admiterea în învățământul profesional se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal.
ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL se pot face și după finalizarea etapei a doua de admitere.

ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
29 iunie - 3 iulie și
6 iulie 2020

6 iulie 2020
9 iulie 2020
10 iulie 2020

13 - 17 iulie 2020

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează NUMAI DE CĂTRE unităţile
de învăţământ gimnazial prin TRANSMITEREA ELECTRONICĂ la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru
învăţământul profesional a FIŞELOR DE ÎNSCRIERE a candidaţilor, însoţite de FOILE MATRICOLE.
Candidaţii NU SE PREZINTĂ şi NU DEPUN PERSONAL documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru
care optează.
Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au
ofertă pentru învăţământul profesional pentru care au optat, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul
profesional.
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform
precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional.
Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor
declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi.
Transmiterea în format electronic de către unităţile de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul profesional, către
unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei privind rezultatele elevilor la admiterea în învăţământul profesional, în
scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenţilor respinşi în etapa I, precum
şi a celor care au renunţat sau nu şi- au depus/transmis prin poştă dosarele de înscriere la unităţile la care au fost
declaraţi admişi.

13 - 17 iulie 2020

17 iulie 2020
20 - 21 iulie 2020
21 iulie 2020
21 iulie 2020

21 iulie 2020

Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unităţile
de învăţământ profesional, numai pentru absolvenţii menţionaţi anterior.

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR se poate realiza prin POŞTĂ, cu confirmare de primire.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE CONŢINE:
 a. fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
 b. certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de
învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară
prezentarea originalului pentru certificare);
 c. adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de
capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
 d. fişa medicală.
Notă: Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa la sfârşitul fiecărei zile tabelul
nominal cu candidaţii care au depus dosarele de înscriere.
Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail
situaţia înscrierii.
Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a
situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această
etapă de admitere
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării
cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ
gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat şi în
învăţământul dual din judeţ
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de
admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista
locurilor libere pentru etapa a IIa de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional,
pe baza FIŞEI DE ÎNSCRIERE în învăţământul profesional de stat şi a FOII MATRICOLE.

22 - 24 iulie 2020

23 - 24 iulie 2020
24 iulie 2020
27 iulie 2020
28 iulie 2020

29 iulie - 3 august
2020

4 august 2020

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor
legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale
absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din
clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile
obţinute în clasele V-VIII, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în
învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual.
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de înscriere în învăţământul
profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta.
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite
pentru învăţământul liceal
Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au
ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere,
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la
învăţământul profesional de stat.

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR se poate realiza prin POŞTĂ, cu confirmare de primire.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE CONŢINE:
 fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
 b. certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de
învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară
prezentarea originalului pentru certificare);
 c. adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de
capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;
 d. fişa medicală.
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format
electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei
locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual.

