
 

  

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2020-2021 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

27 mai 2020 

Afișarea ofertei educaţionale pentru învăţământul 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 

27 mai 2020 

Tipărirea informaţiilor despre admitere, în broşura care va cuprinde, în secţiune 

distinctă, informaţii despre admiterea în învăţământul profesional de stat pentru 

anul şcolar 2020-2021 

Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratului şcolar, ale unităţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial. 

Notă: Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a 

candidaţilor/părinţilor, este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a 

unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare 

adocumentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ. 

27 mai - 2 iunie 2020 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 

informațiile legate de admiterea în învățământul liceal, în învățământul 

profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul școlar 2020-2021 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de 

informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul 

profesional (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a 

opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat) 

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

învățământul profesional de stat 

17 - 21 februarie 2020 

Informarea de către Inspectoratul Școlar Județean 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; 

- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

profesional;  

- posibilitatea continuării studiilor după învățământul profesional. 

2 - 12 iunie 2020 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educaţională pentru 

învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 se desfășoară acțiunea 

„Săptămâna meseriilor”.  

Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni 

dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi a 

ofertei de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, 

fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică, experienţe 

relevante ale parteneriatului şcoală-operator economic. 

2 - 12 iunie 2020 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi 

în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi 

consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice 

de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 

Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de 

stat, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor 

pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat. 

2 - 12 iunie 2020 

Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, organizate la 

toate unităţile de învăţământ gimnazial sau prin mijloace electronice de 

comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.), pentru prezentarea 

metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a 

planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat şi a modului de 

completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat.  



 

  

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special  

27 mai 2020 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

Notă: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de 

admitere judeţene ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul 

de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 

27 mai - 16 iunie 2020, 

ora 16,00 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilor 

Recomandările scrise de apartenenţă la etnia romilor pot fi eliberate şi on-line. 

În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin email, unităţii de 

învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura 

electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul 

recomandării revine atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi 

procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 

părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 

apartenenţă la etnia romilor. 

*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în 

considerare! 

30 iunie - 3 iulie 2020 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 

înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi 

de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular 

transmis electronic 

Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ - comisia 

de admitere judeţeană de către candidaţi. 

*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

Notă: Inspectoratele şcolare afişează programarea candidaţilor pe zile şi ore 

pentru repartizarea în şedinţă publică. 

4 - 5 iulie 2020 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 

Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de 

admitere judeţeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza 

opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 

Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale 

pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia 

de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, 

aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016, indiferent dacă la acea calificare 

profesională se organizează probă suplimentară de admitere. 

2 - 3 iulie 2020 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi 

comunicată unităţilor de învăţământ 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 

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: 

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. 

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 

învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de 

către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ 

gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor. 

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. 

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; eliberarea se realizează pe baza unei programări pe zile şi 

ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial. 

Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor 

candidaţilor care solicită acest lucru – opţiune promovată, ca recomandare 

importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de 

învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare. 

Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe elevilor din 

clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 

repetenție. 

6 iulie 2020 

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 

La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la 

unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se 

afişează şi 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 candidaţi 

depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu 

posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au 

optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 

9 iulie 2020 

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 

Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la 

unităţile de învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât 

numărul locurilor disponibile. 

10 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei 

candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidaţii admişi 

Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în 

urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere 

vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a 

numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, 

iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru 

constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia 

judeţeană de admitere, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase 

sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să 

participe 

13 - 17 iulie 2020 

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 

Notă: 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. 



 

  

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot 

înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul 

dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

13 - 17 iulie 2020 

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de 

înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi 

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. 

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile 

şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de 

către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 

candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această 

etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere 

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. 

15 - 17 iulie 2020 

Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații 

declarați respinși 

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot 

înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învăţământul 

dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

17 iulie 2020 

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 

20, 21 iulie 2020 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană 

21 iulie 2020 
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de învăţământ 

a situaţiei rezolvării cazurilor speciale 

21 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a 

candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul 

profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi 

rezolvarea cazurilor speciale 

Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se 

află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub 

rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri 

minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii. 

21 iulie 2020 

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, la toate unităţile de 

învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere 

la învăţământul profesional de stat din judeţ 

21 iulie 2020 

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 județ 

ISJ afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa 

a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ. 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională 

pentru învăţământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe 



 

  

domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a 

II-a de admitere 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat 

22 - 24 iulie 2020 

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:  

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. 

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 

învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de 

către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ 

gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor. 

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. 

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; eliberarea se realizează pe baza unei programări pe zile şi 

ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial. 

Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor 

candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare 

importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de 

învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare. 

Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

24 iulie 2020 

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 

Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare 

doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul 

de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la 

celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere 

pentru aceste calificări 

27 iulie 2020 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 

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

învăţământul profesional 

28 iulie 2020 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul 

profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul 

profesional de stat 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei 

candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidaţii admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de 

înscriere, de la sediile unităţilor respective de învăţământ, sau prin formular 

transmis electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru 

29 iulie - 3 august 2020 

Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la 

care candidaţii au fost declaraţi admişi 

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. 

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile 

şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ. În cazul retragerii fişelor de 

înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe 

locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor 

obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în 

termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care 

în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere 

vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar 

pentru constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană - 

prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei 

şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe 

Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către  

comisia de admitere județeană 

5 august 2020 

Afișarea de către comisia de admitere județeană a listei cu locurile libere și a 

graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de 

rezolvare a cazurilor speciale 

Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și 

redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale 

6, 7 august 2020 

(conform graficului afișat 

de comisia de admitere 

județeană) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană 

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care nu au 

participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu 

au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere 

Rezolvarea de către comisia de admitere 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 judeţeană va afişa la sediul inspectoratului şcolar şi pe site graficul de 

desfăşurarea a şedinţei publice, pe zile, ore şi candidaţi. 

Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi 

calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută 

proba suplimentară de admitere în învăţământul profesional, iar în cazul 

învăţământului dual, probe de admitere independent de numărul candidaţilor 

înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al 

unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. 

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană către unităţile de 

învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a 

situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal 

constitute 

7 august 2020 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a 

candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul 

profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 

speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere 

judeţeană 

 


