
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat 

29 iunie – 03 iulie și  

06 iulie 2020 

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 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 aplicația informatică centralizată, precum și 

a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. 

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. 

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. 

06 iulie 2020 Afișarea, la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite şi a 

unităţilor de învăţământ 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. 

 

09 iulie 2020 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale 

de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 

învățământul profesional. 

Mediile finale se vor calcula cu Proba suplimentară de admitere numai la unitățile de 

învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor 

disponibile.  

10 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București pentru 

învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în 

învățământul profesional de stat.  

Afişarea la sediile şi 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 fișelor de înscriere de către candidații respinși. 

13 – 17 iulie 2020 Transmiterea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere, la unitățile de 

învăţământ la care candidații au fost declarați admiși. 
 

 


