OFERTA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
ȘI PROFESIONAL DUAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
înv. profesional Nr.
Nr.
COD fișă
înv.
DUAL
locuri locuri
înscrier
pt. elevi cu
Domeniul pregătirii Calificarea profesională/Agent profesional
e
romi * CES *
de bază
economic
nr. nr. cl.
nr.
nr. cl.
locuri
locuri
Comerț
Comerciant - vânzător
0.25
6
1
597
Estetica şi igiena
Frizer - coafor - manichiurist 0.5
12
1
630
corpului omenesc
pedichiurist
Ospatar (chelner) vânzator în
Turism şi alimentaţie
0.5
12
1
599
unități de alimentație
Turism şi alimentaţie

Bucătar

Tâmplar universal/SC GLOBAL
DESIGN SRL, PALAGHEANU
JOINERY SRL
Operator la mașini cu comandă
numerică/ SC TRUTZI SRL, SC
Mecanică
GLOBAL DESIGN SRL,
PALAGHEANU JOINERY SRL, SC
LINDA ECOTIL SRL
Tinichigiu vopsitor auto/ SC
Mecanică
SUMEC SRL
Sudor/SC TRUTZI SRL, SC LINDA
Mecanică
ECOTIL SRL
Electromecanic utilaje și
Electromecanică
instalații industriale/ AMBRO
SA, SC TRUTZI SRL
Instalator de instalații tehnicoConstrucţii, instalaţii
sanitare și de
şi lucrări publice
gaze/CONBUCOVINA SA
Bucătar/SC MATELLO SRL, SC
Turism şi alimentaţie
STRONG MND SRL
Comerciant - vânzător /STRONG
Comerț
MND SRL, SC COZONAC BUJOR
SRL
TOTAL

0.25

6

Fabricarea produselor
din lemn

1.5

36

601
0.5

12

613

0.5

15

530

0.5

12

506

0.5

15

511

0.5

16

543

0.5

12

580

0.25

6

601

0.25

6

597

3.5

94

2

1

INFORMAȚII ADMITERE INVATAMANT PROFESIONAL SI DUAL
An școlar 2022 – 2023
ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SI DUAL
Etapa I de admitere
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi
dual NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de
4-8 iulie 2022 corigenţă sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunţat, în scris, la
locul ocupat
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul
profesional SI DUAL.
8 iulie 2022
In situatia in care numarul candidatilor inscrisi este mai mare decat numarul de locuri
disponibile, se vor sustine probe de admitere.
Desfasurarea probelor de admitere, proba care va fi susținută la disciplina Educatie
14 iulie 2022 tehnologica si aplicatii practice, clasa a VIII a- probă scrisă. Programa de studiu este
Programa, clasa a VIII-a, în vigoare în anul școlar 2021-2022.
14 iulie 2022 Afisarea rezultatelor la probele de admitere.
Depunere contestatie la probele de admitere. Rezolvarea contestatiilor. Afisarea
rezultatelor la probele de admitere in urma rezolvarii contestatiilor si calcularea
mediilor finale de admitere.
Transmiterea si validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul
15 iulie 2022 profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional
si dual.
Afisarea listelor candidatilor admisi si a celor respinsi.
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere, respectiv ridicarea
fiselor de inscriere petru candidatii respinsi.
Ridicarea fiselorde catre candidatii declarati respinsi.
Depunerea dosarelor de înscriere
DOSARUL DE ÎNSCRIERE CONŢINE:
 fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
 foaia matricolă și diploma de absolvire a învățământului gimnazial;
 adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, dacă
18-21 iulie
a susținut examen;
2022
 certificatul de naștere și cartea de identitate, în copie 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);;
 fișa medicală sau adeverința medicală cu vaccinări;
 dosar cu șină + folie plastic.
Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru
21 iulie 2022 învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării
depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de admitere
22 iulie 2022 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de învăţământ
22 iulie 2022
profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la toate unităţile de învăţământ
22 iulie 2022
gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul
profesional de stat şi în învăţământul dual din judeţ
Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi
25 iulie 2022 a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea
dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale

26-28 iulie
2022

28 iulie 2022
28 iulie 2022

3 august 2022

4-5 şi 8 august
2022

8 august 2022
9-10 august
2022

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au
participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus
dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ
care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în
învăţământul profesional şi dual de stat
NOTĂ:
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă
sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii rromi, cât şi candidaţii cu
CES nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora.
Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană a situaţiei cu numărul de candidaţi
înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare
profesională
Validarea de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional de
stat a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional
a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii
Depunerea dosarelor de înscriere
DOSARUL DE ÎNSCRIERE CONŢINE:
 fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;
 foaia matricolă și diploma de absolvire a învățământului gimnazial;
 adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, dacă
a susținut examen;
 certificatul de naștere și cartea de identitate, în copie 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);;
 fișa medicală sau adeverința medicală cu vaccinări;
 dosar cu șină + folie plastic.
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.
Etapa a III-a de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea
cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană
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