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ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  
ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 

 
Informații generale referitoare la învățământul profesional 

Învățământul profesional, reglementat prin Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5033/2016 cu modificările ulterioare, are următoarele obiective: 

• formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor 
corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului european al calificărilor; 

• facilitarea integrării socioprofesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu 
necesitățile pieței muncii; 

• implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;  
• dezvoltarea motivației tinerilor printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu 

posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare. 
Elevii din învățământul profesional beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin „Bursa Profesională”, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 
învățământul profesional. Distinct de acest sprijin, elevii din învățământul profesional, pot beneficia și de susținere financiară, stimulente și alte 
forme de sprijin acordate de operatorul economic partener de practică, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de 
practică. 

Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale: 
• dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass; 
• pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, în condițiile legii și ale reglementărilor specifice 

stabilite de Ministerul Educației. 
 
 

Învățământul dual - formă de organizare a învățământului profesional 
Învățământul dual - caracteristici 

Învățământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc 
de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor.  

Ca formă a organizării învățământului profesional și tehnic, învățământul dual are următoarele caracteristici specifice:  
* este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;  
* 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;  
* operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru 

formarea de calitate a elevilor;  
* facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.  

Organizarea învățământului dual 
Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui 

contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici/clustere, 
unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și prin care se stabilesc condițiile de 
colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.   
Avantajele elevilor din învățământul dual  

Elevii care urmează cursurile învățământului dual pot beneficia de o serie de avantaje din partea operatorilor economici, cum ar fi:  
 asigurarea unei burse cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;  
 acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;  
 elevii care frecventează învățământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, vor fi sprijiniți prin 

decontarea cheltuielilor de transport sau vor primi cazare și masă gratuite în internatele școlare, indiferent de oferta de educație și 
formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu;  

 oferirea, cu prioritate, de locuri de muncă absolvenților pe care i-au format în baza contractelor de practică, sprijinirea pentru tranziția 
la un loc de muncă a celor pe care nu-i pot angaja în termen de cel mult 2 luni de la susținerea cu succes a examenului de certificare 
a calificării.  
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O R D I N 
privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul 

dual de stat pentru anul școlar 2022—2023 

Având în vedere: 
— prevederile art. 25 alin. (6) și art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
— prevederile 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); 
— prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor 
măsuri 
tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;  
— Referatul de aprobare nr. VET 1.482 din 23.08.2021, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,  

 
ministrul educației emite prezentul ordin. 

 
Art. 1. — Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022—2023, prevăzut în anexa 
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022—2023 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, cu completările ulterioare, cu respectarea calendarului 
prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 3. — Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
național al calificărilor, pentru anul școlar 2022—2023, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. — Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 
2022—2023 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, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea calendarului prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 5. — (1) 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 între învățământul liceal și învățământul profesional sau, în cadrul aceluiași tip de 
învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul nu participă la procesul de 
admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022— 2023. Pentru continuarea 
studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației. 

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 
2022—2023 și care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023. 

Art. 6. — (1) Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023, 
inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu 
cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, precum și pentru elevii rromi, 
locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita 
a 1—2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile 
referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, precum și pentru candidații 
rromi: condițiile de înscriere, data limită de înscriere, unitățile de învățământ la care sunt alocate locurile respective etc. sunt 
cuprinse în broșura de admitere. 

(2) Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și 
profesională emise de centrul județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională se depun de către candidații 
care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ 
de masă pentru candidații cu CES la unitatea de învățământ din care provin candidații, în termenul precizat în calendarele 
prevăzute în anexele nr. 1 și 2. 

(3) Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații rromi la calificările la care se organizează 
preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de 
admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

(4) Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de învățământ de masă destinate candidaților cu CES 
și candidaților de etnie rromă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ. 
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Art. 7. — În procesul de admitere în învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023, 
ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de 
preselecție și/sau admitere și a planului de școlarizare, a modului de completare a opțiunilor în fișele de înscriere de către 
absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de 
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi îndrumare 
absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni. 

Art. 8. — În perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot redistribui de către comisiile de admitere 
județene/a municipiului București 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 situația în care 
prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 
alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 9. — (1) La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie 
certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe. 

(2) Dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a 
IX-a de învățământ profesional de stat și de învățământ dual de stat din partea unor candidați din seria curentă, precum și din 
partea unor candidați din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023, 
inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 22 
august 2022 — până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, 
calculate conform art. 12 alin. (1) lit. a) 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 completările ulterioare, 
respectiv art. 12 alin. (1) lit. a) din 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 10. — (1) În etapele procesului de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022—2023, care 
presupun comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor 
fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale). 

(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în 
învățământul profesional și dual de stat sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, 
limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a 
fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul 
unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației. 

(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a 
informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric 
la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data 
afișării. 

(4) Regulamentul (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) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 11. — Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, în vederea organizării și desfășurării 
admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023. 

Art. 12. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă. 

Art. 13. — 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. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

p. Ministrul educației, 
Gigel Paraschiv,  

secretar de stat 
 

   București, 30 august 2021 
   Nr. 5142
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT,  

RESPECTIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022—2023 

Data-limită/  
Perioada Activitatea 

PREGĂTIREA ADMITERII 

1 martie 2022  Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

 Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în anul școlar 
2022—2023 în învățământul profesional și în învățământul dual de stat 

9 mai 2022  Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat și pentru învățământul dual 
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, respectiv pentru învățământul dual. 

 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 2022—2023. 

 Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. 
9—13 mai 2022  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 2022—2023. 

 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de 
informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în 
învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor 
din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat, precum și a unei 
adrese de e-mail și a unui număr de telefon dedicate admiterii. 

20 mai 2022  Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere, pentru 
fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită 

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul 
profesional de stat sau în învățământul profesional în sistem dual 

1 martie—13 mai 
2022 

 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2021—2022, școlarizează elevi în clasa a VIII-
a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de 
clasa a VIII-a, 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.  

 Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului 
județean de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învățământul profesional de stat și în învățământul dual. 

 Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, 
CJRAE, inspectoratelor școlare etc.). 
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Data-limită/  
Perioada Activitatea 

16 mai—3 iunie 
2022 

 Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de 
clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a 
procedurilor de preselecție și/sau 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 și învățământul dual de stat. 

 În județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se prezintă, în mod 
obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza 
și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.). 

16—27 mai 2022  Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) 
organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul 
acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional de stat și/sau dual vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor 
educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional. 

 Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferință online, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, 
CJRAE, ISJ/ISMB etc.). 

8 iunie 2022  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. 

9 iunie 2022  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) 

11—13 mai 2022  Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la 
probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

N O T Ă: 
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere precum modelul aprobat ca anexă la fișa de 

înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la 
probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”). 

16—17 mai 2022  Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere    

N O T Ă: 
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 23 mai 2022. 

18—20 mai 2022  Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
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23 mai 2022  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
(dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

27 mai 2022  Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, 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. 

30—31 mai 2022  Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

3 iunie 2022  Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele 
de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență 

8 iunie 2022  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 rromi 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022  Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind 
prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi    

 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru 
rromi    

N O T Ă: 
După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

9 mai 2022  Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi 
N O T Ă: 
Locurile speciale pentru candidații rromi 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 rromi 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, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere 
independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

27 mai 2022  Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă 
N O T Ă: 
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și online. 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 rromilor care 
o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât 
și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 
apartenență la etnia rromă. 
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27 mai 2022  Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de 
apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor 
pe locurile speciale pentru rromi.    

N O T Ă: 
Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în 
considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul 
școlar 2022—2023. 

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi 

4—5 iulie 2022  Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile 
speciale pentru rromi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, 
asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 
electronic    

N O T Ă: 
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 
conduce la o repartizare nedorită! 

6 iulie 2022  Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — 
comisia de admitere județeană/a municipiului București 

7 iulie 2022  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților    
N O T Ă: 

Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere 
și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia 
de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al 
municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022.  

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în 
învățământul profesional și dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) 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 completările ulterioare, 
indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere. 

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
Mediile de admitere pentru candidații rromi care candidează pe locurile speciale pentru rromi în 
învățământul profesional și dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 
Metodologiacadru 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, cu modificările și completările ulterioare. 
Pot fi repartizați candidați rromi 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, numai după primirea acordului scris din partea operatorului 
economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare 
pentru rromi peste numărul de locuri solicitate inițial de operatorul economic respectiv pentru 
școlarizarea în învățământul dual. 
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de 
admitere. 
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Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale 
(CES) în unitățile de învățământ de masă 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022  Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă 
existența unei cerințe educaționale speciale a elevului    

N O T Ă: 
Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform 

prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional 
pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu 
modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în 
unitățile de învățământ de masă. 

8 aprilie 2022  Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal la unitatea de învățământ de 
proveniență a certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care 
atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe 
locurile distincte alocate în unități de învățământ de masă 

9 mai 2022  Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu 
CES (1—2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de 
pregătire/calificare) 

N O T Ă: 
Locurile speciale pentru candidații cu CES 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.  

Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de 
admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai 
după acordul în scris al respectivilor operatori ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat 
prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare.  

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES 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, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere 
independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

27 mai 2022  Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind 
admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES    

N O T Ă: 
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distincte 

alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști 
din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va 
întocmi proces verbal de informare/instruire. 

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă 
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4—5 iulie 2022  Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri 
distincte alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații care 
solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de 
învățământ sau prin formular transmis electronic   

N O T Ă: 
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 

conduce la o repartizare nedorită! 

4—5 iulie 2022  Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru 
candidații cu CES la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București 

7 iulie 2022  Repartizarea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul de masă 
și comunicarea rezultatelor candidaților    

N O T Ă: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ordinea descrescătoare a mediei 

de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite 
de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul 
inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ 
până la data de 3 iunie 2022.  

Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora 
se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) 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 completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare 
profesională se organizează probă suplimentară de admitere.    

Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora 
se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 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, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Pot fi repartizați candidați cu CES 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, numai după primirea acordului scris din partea operatorului 
economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor 
suplimentare pentru candidați cu CES peste numărul de locuri acordate prin planul de școlarizare 
în învățământul dual 

Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost 
repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele 
de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de 
admitere. 

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru 
înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual) 

4—6 iulie 2022  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 județean/al municipiului 
București și comunicată unităților de învățământ până la data de 3 iunie 2022. Procedura poate să 
prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile 
exprimate de aceștia.    
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N O T Ă: 
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special / pentru învățământul 

dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, 
incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat. 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat / la învățământul dual 

ETAPA I de admitere în învățământul profesional de stat / învățământul dual 

4—8 iulie 2022  Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minori care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa 
de înscriere în învățământul profesional și dual 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.    

 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta / care solicită înscrierea în 
învățământul dual  

 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.    

N O T Ă: 
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. 

4—8 iulie 2022  Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional / învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de 
stat    

 Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă 
informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru 
calificările profesionale din oferta școlii.    

N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

Pot participa la această etapă atât candidații rromi — nerepartizați pe locurile speciale destinate 
acestora, cât și candidații cu CES — nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care 
au renunțat, în scris, la locul ocupat. 

8 iulie 2022  Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional / 
învățământul dual, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional  / învățământul dual  

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul 

candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, 
se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a 
eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de 
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul 
de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru 
care nu s-a organizat proba suplimentară, 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   
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Data-limită/  
Perioada Activitatea 

 Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și 
procedura de preselecție. 

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât 

numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere 
indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și 
precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe 
eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau 
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, 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 pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională 

11—12 iulie 2022 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de învățământ 
și calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecție 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, 

conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție 

11—12 iulie 2022 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de 

învățământ și 
calificările la care se 

organizează probe 
eliminatorii 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, 

conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe 
eliminatorii 

11—12 iulie 2022 
Pentru candidații 

care optează pentru 
unitățile de 

învățământ și 
calificările la care se 
organizează sesiune 

de preselecție 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat 

sesiunea de preselecție    
 Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 

privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de 
învățământ și calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional 
sau probe eliminatorii în învățământ dual până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în 
învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.    

 În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează 
o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul 
de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional 
eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul 
profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ 
profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție (respectiv probe 
eliminatorii în cazul învățământului dual). 
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Data-limită/  
Perioada Activitatea 

11—12 iulie 2022 
Pentru candidații care 

optează pentru 
unitățile de 

învățământ și 
calificările la care se 

organizează probe 
eliminatorii 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat 

probe eliminatorii    
 Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la 

sfârșitul fiecărei zile, 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. 

 În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât 
numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere 
indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări 
detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare 
de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

 Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual 
eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la 
învățământul profesional și dual de stat în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care 
organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de 
preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual.  

 Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 
11—13 iulie 2022 

Pentru candidații care 
optează pentru 

unitățile de învățământ 
și calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecție 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul 

profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție    
N O T Ă: 
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la 

care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind 
considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. 

În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate 
de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, 
în ordinea rezultatelor obținute la această probă. 

11—13 iulie 2022 
Pentru candidații 

care optează pentru 
unitățile de 

învățământ și 
calificările la care 

se 

organizează probe 

eliminatorii 

*     ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Ridicarea de către candidații respinși la probele eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul 

profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii 
N O T Ă: 
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale 

la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de 
înscriere, fiind 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(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de 
locuri, se va organiza o probă de admitere. 

În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile 
eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în 
ordinea rezultatelor obținute la aceste probe. 
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Data-limită/  
Perioada Activitatea 

11—13 iulie 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în 

învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, 
respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat    

 Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute 
mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se 
pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.    

N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au 
ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea 
unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează. 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care 

școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe 
eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, de preselecție în învățământul profesional, pe 
baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat. Se pot înscrie și alți candidați 
interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus. 

N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și 
care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru 
următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care 
optează. 

13 iulie 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de staT.  
 Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, 

alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de 
învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite — 
situație în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba 
suplimentară, 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, pentru fiecare calificare profesională 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual 
 Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, 

alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ 
unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în 
cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși 
pe numărul de locuri disponibile — situație în care se va preciza dacă se organizează probe de 
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați 
depășește numărul de locuri, 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 
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 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 

14 iulie 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Desfășurarea probei suplimentare de admitere    
N O T Ă: 
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul 
celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate 
referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru 
toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul 
de locuri. 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Desfășurarea probelor de admitere 
 N O T Ă: 
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările 
profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile 
sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați 
înscriși pe numărul de locuri disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea 
candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri. 

14 iulie 2022  Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au 
organizat proba 

 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual de către unitățile de învățământ 
care au organizat aceste probe 

15 iulie 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere    
 Rezolvarea contestațiilor    
 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către 

unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere    
 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    
 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, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/ admitere 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Depunerea contestațiilor la probele de admitere 
 Rezolvarea contestațiilor 
 Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.  
 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de 

învățământ care le-au organizat 
 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 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, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere 

         

  

              
              

    
               

           
            

                
         



  

-15- 
 

Data-limită/  
Perioada Activitatea 

15 iulie 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 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 de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul 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    
 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 candidaților, prin comisia 
de admitere județeană/a municipiului București, în limita locurilor disponibile la alte clase sau 
unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților 

declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat 
 Afișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților 

admiși și a celor respinși    
 Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, 

respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși    
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 candidaților, prin comisia 
județeană/a municipiului București de admitere, în limita locurilor disponibile la alte clase sau 
unități școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe. 

18—21 iulie 2022  Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați 
respinși  

 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. 

18—21 iulie 2022  Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși  

 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. 

21 iulie 2022  Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional la comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației locurilor rămase 
libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de 
admitere 
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22 iulie 2022  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 calificările la care s-a organizat preselecție, respectiv pentru care s-au 
organizat probe eliminatorii și/sau de admitere. 

22 iulie 2022  Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de 
învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale    

 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 în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București 

25 iulie 2022  Afișarea de către unitățile 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 

 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 / în învățământul dual de stat din județ/municipiul 
București.   

 În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale 
la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție / probă eliminatorie, aceștia vor fi 
considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.    

 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 / la învățământul dual 

25 iulie 2022  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 

25 iulie 2022  Afișarea de către toate unitățile 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 II-a de 
admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea 
distinctă a celor din învățământul dual. 

ETAPA a II-a de admitere în învățământul profesional de stat/ învățământul dual 

26—28 iulie 2022  Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul 
profesional și dual de stat 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    

 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.    

N O T Ă: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere. 
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26—28 iulie 2022  Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au 
fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau 
învățământul profesional, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional și/sau învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat    

 Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, respectiv dual 
oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru 
calificările profesionale din oferta școlii.    

N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

Pot participa la această etapă atât candidații rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe locurile 
speciale destinate acestora. 

28 iulie 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei 

candidaților înscriși în învățământul profesional    
 Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de 

preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, 
precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de 
candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se vor afișa împreună cu lista candidaților 
înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, 
acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).    

 Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar 
la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea 
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în 
care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.    

 În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se 
organizează sesiune de preselecție, însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba 
de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor fi 
repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după 
finalizarea etapei a II-a de admitere.    

 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 Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși 
la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și 
procedura de preselecție. 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual 
 Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe 

de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se 
organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați 
înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, 
informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de 
identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice). 

 Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau 
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu 
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba 
suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
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 În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se 
organizează probe eliminatorii însoțită de mențiunea că în cazul candidaților respinși la proba de 
preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, aceștia vor fi 
repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere 
după finalizarea etapei a II-a de admitere. 

 Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși 
pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională 

29 iulie 2022    
Pentru candidații 

care optează pentru 
unitățile de 

învățământ și 
calificările la care se 

organizează sesiune 
de 

preselecție 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, 

conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție 
 Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat 

sesiunea de preselecție    
 Rezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 

privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei 
a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. 

 Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional 
eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul 
profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere. 

 Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București    

 În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale 
la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, 
fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de 
înscriere.   În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea 
că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia 
(data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate. 

29 iulie 2022 
Pentru candidații 

care optează pentru 
unitățile de 

învățământ și 
calificările la care 

se 

organizează probe 

eliminatorii 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora 

conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele 
eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dual 

 Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat 
probele eliminatorii pentru calificările respective 

 Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 
privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea 
etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. 

 Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional 
și dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la 
învățământul profesional și dual de stat în vederea participării la etapa de repartizări și 
redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de 
către comisia de admitere județeană/a municipiului București.  

 În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor 
ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care 
le-au marcat în fișa de înscriere. 

N O T Ă: 
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 
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1 august 2022 *    ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați 

depășește numărul de locuri 
1 august 2022 

Pentru candidații care 
optează pentru 

unitățile de 
învățământ și 

calificările la care se 
organizează probe de 

admitere și probe 
suplimentare de 

admitere 

*    ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește 

numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul 
de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de 
fiecare unitate de învățământ care organizează probe suplimentare 

1 august 2022  Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au 
organizat proba 

 Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către 
unitățile de învățământ 

2 august 2022 * ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere    
 Rezolvarea contestațiilor la proba suplimentară de admitere    
 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către 

unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitere    
 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    
 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, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere 

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere 

Rezolvarea contestațiilor 
 Afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au 

organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere 
 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 
 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 și în 
învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu 
proba eliminatorie/de admitere 

3 august 2022 * ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 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 de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei 

candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat. 

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL   
 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților 

declarați admiși în învățământul dual. 
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 Afișarea de către unitățile de învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la 
învățământul dual. 

 
 Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv 

ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși 
 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 București, prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri 
în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe 

4—5 și 8 august 
2022 

 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși 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. 

8 august 2022  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 în 
învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual 

 Cu acest prilej, 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 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. 

ETAPA a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către 
comisia de admitere județeană/a municipiului București 

9—10 august 2022  Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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 

9—10 august 2022 
(conform graficului 
afișat de comisia de 

admitere 

județeană/a 
municipiului 

București) 

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL   
 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care 
nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere, atât la învățământul 
liceal, cât și la cel profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate 
prin depunerea dosarelor de înscriere 

 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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 
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 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, 
precum și părinții/tutorii legali ai acestora. 

N O T Ă: 
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 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 constituite. 

* ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 
 Repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea 

cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 
 Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a 

municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului 
București și comunicată unităților de învățământ până la data de 11 iulie 2022. 

 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 
Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților 
care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere, atât la 
învățământul liceal, cât și la cel profesional și dual, sau au fost admiși, dar nu și-a depus 
dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși 

 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 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 

 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 

N O T Ă: 
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. 

10 august 2022  Afișarea de către unitățile 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 

10 august 2022 
 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, 

prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 
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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 
 
Organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat 

pentru anul școlar 2022—2023 se desfășoară în baza metodologiilor aprobate prin O.M.E. nr. 5142/30.08.2021,  O.M.E.N.C.Ș. 
nr. 5.068/31.08.2016 și O.M.E.N. nr. 3556 din 29.03.2017. 

Admiterea în învățământul profesional și dual se realizează în 2 etape, pentru care se organizează: 
• înscrierea candidaților; 
• probă de preselecție (învățământ profesional); 
• probe eliminatorii (învățământ dual); 
• proba suplimentară de admitere (dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea școlară); 
• admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. 

Etapa a 3-a de admitere este alocată repartizării și redistribuirii pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către 
comisia de admitere județeană. 
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

În vederea admiterii, înscrierea candidaților se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru 
învățământul profesional și dual, pe baza opțiunilor candidatului pentru una sau mai multe calificări profesionale existente în 
oferta școlii. Înscrierea se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, completată și eliberată de 
unitatea de învățământ gimnazial,  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. 

Notă: Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 
corigență sau repetenție.  Fiecărui elev i se eliberează o singură fișă de înscriere pentru fiecare etapă din calendarul admiterii. 
PROBA DE PRESELECȚIE 

La nivelul unităților de învățământ din județul Mureș nu se organizează proba de preselecție, având în vedere că nu s-
au înregistrat cereri de solicitare în acest sens ale operatorilor economici/ instituțiilor publice partenere ale unităților de învățământ 
care organizează învățământ profesional. 
PROBE ELIMINATORII 

Conform art. 9 alin. (5) din O.M.E.C. nr. 3556/2017, probele eliminatorii vizează evaluări psiho-aptitudinale, de medicina 
muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerințele specifice pentru anumite meserii și locuri de muncă. Evaluarea acestor 
probe se finalizează cu rezultatul “promovat” sau “nepromovat”.  
PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

Proba suplimentară de admitere se desfășoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii în învățământul profesional, 
numai în cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul locurilor oferite de unitatea școlară. În învățământul dual 
se pot organiza probe de admitere în cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul locurilor oferite de unitatea 
școlară și  independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri 
solicită acest lucru. 

Toate unitățile de învățământ care au în ofertă învățământ profesional, respectiv dual au afișat la sediu procedura de 
admitere care cuprinde și informații privind proba suplimentară de admitere, care vizează: 

• disciplina din planul de învățământ al clasei a VIII-a la care se susține proba suplimentară de admitere; 
• programa de examen pentru disciplina la care se susține proba suplimentară de admitere;  
• modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere; 
• modele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentară de admitere;  
• durata probei suplimentare de admitere;  
• modul de organizare și desfășurare a contestațiilor. 
 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR. MEDIA DE ADMITERE 
În funcție de numărul candidaților înscriși, admiterea se realizează astfel: 



  

-23- 
 

a) dacă numărul candidaților înscriși nu depășește numărul locurilor din oferta școlii, admiterea candidaților se face pe baza 
mediei de admitere: 

                              20 ABS + 80 EN 
                               MAIP (MAID)  = MA =  , 

    100 
unde: 
MAIP (MAID) = media de admitere în învățământul profesional (media de admitere în învățământul dual); 
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a); 
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; 

 
b) dacă numărul candidaților depășește numărul locurilor oferite de unitatea școlară, admiterea se face luând în considerare în 
proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea 
de învățământ: 

    70 x MA + 30 x PSA 
  MAIP (MAID) =  , 

100 
unde: 
MAIP (MAID) = media de admitere în învățământul profesional (media de admitere în învățământul dual); 
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a); 

    PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 
 
 Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire 
 Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la Evaluarea 

Națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, cu media la 
teste naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007, cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a 
pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009. 

 Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională, sau după caz, examenul de capacitate/ teste naționale/ tezele cu 
subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea națională este 1 ( EN = 1). 

 În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de înscriere la o unitate școlară, la care numărul total de 
candidați nu depășește numărul locurilor din ofertă, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, 
utilizând media de admitere calculată (MA). 

 În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 
a) media generală la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. 
 În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată 

pentru acea unitate școlară și aceeași calificare, care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus 
egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. 

AFIȘAREA REZULTATELOR.  
După fiecare etapă de admitere, listele cu candidații admiși, respectiv respinși, sunt afișate la sediul unităților de învățământ 

care organizează învățământ profesional, respectiv dual cu durata de 3 ani. 
 După afișarea rezultatelor candidații admiși depun la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere 

care cuprind următoarele acte: 
• fișa de înscriere în învățământul profesional și fișa de opțiuni pentru învățământul dual; 
• certificatul de naștere - copie și original; 
• cartea de identitate (dacă este cazul) - copie și original; 
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• adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele 
naționale / examenul de capacitate; 
• foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie și original;  
• fișa medicală. 

 Candidații care nu își depun dosarele de înscriere, în perioada menționată în calendar, se consideră retrași, iar locurile 
corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învățământul profesional 
inclusiv dual. 

 Candidații respinși în etapa I de admitere în învățământul profesional, inclusiv dual, se pot se pot înscrie în etapa a 2-a pentru 
la admiterea în învățământul profesional, inclusiv dual, sau în învățământul liceal.  

 Candidații declarați admiși, care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, ridică fișele de înscriere la 
învățământul profesional de la secretariatele unităților de învățământ la care au fost admiși, pe baza unei cereri.  

 Opțiunea de a participa la admiterea în învățământul liceal atrage după sine renunțarea pentru etapa respectivă a admiterii 
la locul ocupat în urma admiterii la învățământul profesional. 

 Opțiunea de participare la admiterea în învățământul liceal și renunțarea la locul ocupat în învățământul profesional se vor 
completa și semna în fișa de înscriere la învățământul profesional, de către candidați și reprezentanții legali ai elevilor minori. 

 
 
Admitere pe locurile speciale pentru rromi și pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în unitățile de învățământ 

de masă 
 

În 27 mai 2022, recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă se depun de către părinte/ reprezentantul legal 
la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 

În perioada 4 - 5 iulie 2022 secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a 
părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual 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. Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

Completarea opțiunilor în anexa fișei de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru 
rromi și pe locurile special alocate pentru elevii cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați 
de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ 

Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi la sediul Inspectoratului Școlar Județean 
Mureș - comisia de admitere județeană. Fișele se depun centralizat de către unitățile de învățământ de proveniență a 
candidaților (6 iulie 2022). 

În 7 iulie 2022 repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și pe locurile special alocate pentru elevii cu 
CES în unitățile  de învățământ de masă se realizează de comisia de admitere județeană, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați.  

* Mediile de admitere pentru candidații rromi și candidații cu CES, care candidează pe locurile speciale pentru rromi și pe 
locurile special alocate pentru elevii cu CES în unitățile de învățământ de masă, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. 
a) 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 completările ulterioare, indiferent dacă la acea 
calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere. 

* Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care 
solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și 
dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere. 
Candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați, conform 

Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023 (18-21 iulie 2022). 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ – CLASA A IX-A PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 
- ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL - 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/localitatea Domeniu de pregătire Calificare profesională Forma de 

organizare 
Limba de 
predare 

Număr 
locuri 

Locuri speciale 
pentru elevii 

rromi 

Locuri speciale 
pentru elevii cu 

CES 
Cod 

specializare 

1.  

COLEGIUL AGRICOL 
 "TRAIAN SĂVULESCU"  
TÂRGU MUREȘ 
Str. Călărașilor, nr.108  

 Telefon: 0365-882792 

Industrie alimentară Brutar–patiser-preparator 
produse făinoase 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 603 

2.   

COLEGIUL ECONOMIC 
"TRANSILVANIA"  
TÂRGU MUREȘ 
Str. Călimanului, nr.1  

 Telefon: 0365-882796 

Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 599 

Turism și alimentație Bucătar învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 601 

3.  

LICEUL TEHNOLOGIC  
"AUREL PERSU"  
TÂRGU MUREȘ 
Str. Milcovului, nr.1-5  

 Telefon: 0365-730964 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 48 4 4 527 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
Maghiară  24 2 2 527 

4.  
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC  
"AVRAM IANCU" 
TÂRGU MUREȘ 
Str. Gheorghe Doja, nr. 13  

 Telefon:  0365-882487 

Comerț Comerciant - vânzător învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 597 

Comerț Comerciant - vânzător învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 12  1 1   597 

Industrie textilă și 
pielărie 

Confecționer produse 
textile 

învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 12 1 1 620 

5.  
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"ELECTROMUREȘ"  
 
TÂRGU MUREȘ 
Str. Livezeni, nr.5 

 Telefon 0365-730969 

Electromecanică Electromecanic utilaje și 
instalații industriale 

învățământ 
dual 

Limba 
română 

12 - - 543 

Electromecanică Electromecanic utilaje și 
instalații industriale 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 12  1 1  543  

Electromecanică Electromecanic utilaje și 
instalații industriale 

învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 24  2  2 543 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/localitatea Domeniu de pregătire Calificare profesională Forma de 

organizare 
Limba de 
predare 

Număr 
locuri 

Locuri speciale 
pentru elevii 

rromi 

Locuri speciale 
pentru elevii cu 

CES 
Cod 

specializare 

6.   

LICEUL TEHNOLOGIC 
"GHEORGHE ȘINCAI"  
TÂRGU MUREȘ 
Bulevardul 1848, nr. 55 

 Telefon: 0365-730962 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 527 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 24 2 2 527 

7.   

LICEUL TEHNOLOGIC  
"ION VLASIU"  
TÂRGU MUREȘ  
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 62  

 Telefon: 0365-730990 

Fabricarea produselor 
din lemn Tâmplar universal învățământ 

profesional 
Limba 
română 12 1 1 613 

Fabricarea produselor 
din lemn Tâmplar universal învățământ 

profesional 
Limba 
maghiară 12 1 1 613 

8.  
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI"  
TÂRGU MUREȘ 
Str. Victor Babeș, nr.11  

 Telefon: 0365-730963  

Construcții, instalații și 
lucrări publice 

Dulgher - tâmplar - 
parchetar 

învățământ 
dual 

Limba 
română 

12 - - 576  

Construcții, instalații și 
lucrări publice Zidar - pietrar - tencuitor învățământ 

dual 
Limba 
maghiară 

12 - - 575 

Construcții, instalații și 
lucrări publice 

Instalator instalații tehnico-
sanitare și de gaze 

învățământ 
dual 

Limba 
română 

12 - - 580 

Construcții, instalații și 
lucrări publice 

Fierar betonist - montator 
prefabricate 

învățământ 
dual 

Limba 
maghiară 

12 - - 574  

9.   

LICEUL TEHNOLOGIC 
"TRAIAN VUIA" 
 

TÂRGU MUREȘ 
Str. Gheorghe Doja, nr. 102  

 Telefon: 0265-253661 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 527 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 24 2 2 527 

10.  
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  
 

LUDUȘ 
Str. Crinului, nr. 2 

 Telefon: 0265-411366 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 527 

Industrie textilă și 
pielărie 

Confecționer produse 
textile 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 620 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/localitatea Domeniu de pregătire Calificare profesională Forma de 

organizare 
Limba de 
predare 

Număr 
locuri 

Locuri speciale 
pentru elevii 

rromi 

Locuri speciale 
pentru elevii cu 

CES 
Cod 

specializare 

11.  
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
IERNUT 
Str. Eminescu Mihai, nr. 9A  

 Telefon: 0265-471420 

Electromecanică 
Operator cazane, turbine 
cu aburi, instalații auxiliare 
și de termoficare 

învățământ 
dual 

Limba 
română 10 - - 540 

Electric 
Electrician exploatare 
centrale, stații și rețele 
electrice 

învățământ 
dual 

Limba 
română 10 - - 570 

Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator 
produse făinoase 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 

12 1 1 603 

Mecanică Mecanic agricol învățământ 
profesional 

Limba 
română 

12 1   1 536  

12.   

LICEUL TEORETIC 
"BOCSKAI ISTVAN"  

 

MIERCUREA NIRAJULUI 
Str. Nirajului, nr.3 

 Telefon: 0265-576057 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 24 2 2 527 

Comerț Comerciant - vânzător învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 24 2 2 597 

13.  

COLEGIUL "PETRU 
MAIOR"  
REGHIN 
Str. Gării, nr. 20 

 Telefon: 0265-512706 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 527 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 506 

14.  
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"IOAN BOJOR"  
 

REGHIN 
Str. Rîului, nr. 16 

 Telefon: 0365-410936 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 527 

Agricultură Lucrător în agroturism învățământ 
profesional 

Limba 
română 

24 2 2 588 

Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 599 

15.  

LICEUL TEORETIC 
"LUCIAN BLAGA" 
 

REGHIN 
Str. Vânătorilor, nr. 27-29 

 Telefon: 0265-521116 

Fabricarea produselor 
din lemn Tâmplar universal învățământ 

profesional 
Limba 
română 24 2 2 613 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsG5IaZZASFuggH6yd-M1TW4a9T4Q:1646212729814&q=grupul+%C8%99colar+domokos+kazmer+sovata+telefon&ludocid=3235865998589833288&sa=X&ved=2ahUKEwiRvfCnjKf2AhUzwAIHHcZGD1IQ6BN6BAhDEAI
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/localitatea Domeniu de pregătire Calificare profesională Forma de 

organizare 
Limba de 
predare 

Număr 
locuri 

Locuri speciale 
pentru elevii 

rromi 

Locuri speciale 
pentru elevii cu 

CES 
Cod 

specializare 

16.  

LICEUL TEORETIC 
"SAMUIL MICU"  
SĂRMAȘU 
Str. Republicii, nr. 98  

 Telefon: 0265-421262 

Mecanică Mecanic agricol învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 536 

Industrie textilă și 
pielărie 

Confecționer produse 
textile 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 12  1 1  620  

17.   

LICEUL TEHNOLOGIC 
"SFÂNTUL GHEORGHE"  
SÂNGEORGIU DE PĂDURE 
Str. Școlii, nr. 2  

 Telefon: 0265-578306 

Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație 

învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 12 1 1 599 

Estetica și igiena 
corpului omenesc 

Frizer - coafor - 
manichiurist – pedichiurist 

învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 12  1  1 630  

18.  
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"DOMOKOS KAZMER"  
SOVATA 
Str. Principală, nr. 54B 

 Telefon: 0265-570219 

Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație 

învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 24 2 2 599 

Turism și alimentație Bucătar învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 

12 1 1 601 

Fabricarea produselor 
din lemn Tâmplar universal învățământ 

profesional 
Limba 
maghiară 

12 1 1 613 

19.  
 
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  
SIGHIȘOARA 
Str. Tache Ionescu, nr. 18  

 Telefon: 0265-771742 

Mecanică Mecanic utilaje și instalații 
în industrie 

învățământ 
dual 

Limba 
română 12 - - 523 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 12  1  1  527 

Electric Electrician exploatare joasă 
tensiune 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 567 

Materiale de 
construcții Operator ceramică fină învățământ 

profesional 
Limba 
română 24  2 2   560 

Comerț Comerciant - vânzător învățământ 
profesional 

Limba 
română 

24 2 2 597 

20.  
LICEUL TEHNOLOGIC  
TÂRNĂVENI 
Str. Republicii, nr.30 

 Telefon: 0265-446003 

Mecanică Mecanic auto învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 527 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=liceul+teoretic+%E2%80%9Esamuel+micu+klein%E2%80%9D+s%C4%83rma%C8%99u+telefon&ludocid=5416630826319457948&sa=X&ved=2ahUKEwiYy6LX0rL2AhVNpYsKHY3fA0cQ6BN6BAgWEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=liceul+samuil+micu
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsG5IaZZASFuggH6yd-M1TW4a9T4Q:1646212729814&q=grupul+%C8%99colar+domokos+kazmer+sovata+telefon&ludocid=3235865998589833288&sa=X&ved=2ahUKEwiRvfCnjKf2AhUzwAIHHcZGD1IQ6BN6BAhDEAI
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/localitatea Domeniu de pregătire Calificare profesională Forma de 

organizare 
Limba de 
predare 

Număr 
locuri 

Locuri speciale 
pentru elevii 

rromi 

Locuri speciale 
pentru elevii cu 

CES 
Cod 

specializare 

21.  
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN BRÂNCUȘI"  
TÂRNĂVENI 
str. Republicii nr.30 

 Telefon: 0365-424528 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto învățământ 
profesional 

Limba 
maghiară 

12 1 1 506 

Comerț Comerciant - vânzător învățământ 
profesional 

Limba 
română 

12 1 1 597 

Construcții, instalații și 
lucrări publice 

Instalator de instalații 
tehnico-sanitare și de gaze 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 

12  1 1   580 

Industrie textilă și 
pielărie 

Confecționer produse 
textile 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 

12  1  1 620  

22.  
LICEUL SILVIC  
GURGHIU 
Str. Republicii, nr.4,  

 Telefon: 0265-536004 

Silvicultură Pădurar învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2  2   595 

23.   

LICEUL TEHNOLOGIC 
"VASILE NETEA" 
 DEDA 
Str. Principală, nr. 422  

 Telefon: 0265-556350 

Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație 

învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 599 

Fabricarea produselor 
din lemn Tâmplar universal învățământ 

profesional 
Limba 
română 12 1 1 613 

24.  
ȘCOALA PROFESIONALĂ  
BAND 
Str. Păcii, nr. 4  

 Telefon: 0265-428416 

Agricultură Agricultor culturi de câmp învățământ 
profesional 

Limba 
română 24 2 2 587 

25.   

ȘCOALA PROFESIONALĂ 
"GHEORGHE ȘINCAI" 
RÂCIU 
Str. Șincai Gheorghe, nr.100  

 Telefon: 0265-426026 

Mecanică Mecanic agricol învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 536 

Agricultură Agricultor culturi de câmp învățământ 
profesional 

Limba 
română 12 1 1 587 

 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBteyTBB-qbXVu0hvmovmGbJBdizbQ:1646205406764&q=grupul+%C8%99colar+vasile+netea+deda+telefon&ludocid=10816364663388311637&sa=X&ved=2ahUKEwj12PyD8ab2AhWl8rsIHV-8DSoQ6BN6BAg8EAI
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ – CLASA A IX-A PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 
- ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL - 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/localitatea Domeniu de pregătire Calificare profesională Limba 

predare 
Număr 
locuri 

Cod 
specializare 

1 

CENTRUL ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3  

REGHIN 
Str. Castelului,,nr. 12 

 Telefon: 0265-514318 

Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal Limba 
română 6 613 

Industrie textilă și pielărie Confecționer produse textile  Limba 
română 6 620 
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1) Datele referitoare la proba de preselecție (în cazul învățământului profesional), respectiv proba eliminatorie (în cazul învățământului dual), se vor completa doar în situația în care acest tip de probe sunt prevăzute 
în procedura de admitere în învățământul profesional / dual la unitatea de învățământ respectivă.  
2) Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă doar la situațiile în care sunt necesare probe de admitere ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri, sau în situația în 
care, prin procedura de admitere în învățământului dual la unitatea de învățământ respectivă, sunt prevăzute probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe locurile disponibile. 
3) Menţiune = Se completează „RETRAS” dacă un elev admis se retrage și se semnează de către candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii. 
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. 
 

MINI STERUL ED UC AŢIEI                                                 pa g .  1                                                     Nr. înreg.______  /_____- 2022 
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, DE STAT  
 

  Codul numeric personal:                      Data naşterii:            -             -         
                                                                                                                                                                                             Z    Z          L    L         A    A    A    A 
 Numele :                                                              Iniț. tată:   Prenumele: 
 
                                                                                                                                                                     
 Cod judeţ + cod şcoală provenienţă:              

 Media claselor V – VIII:              ,               Media la Evaluarea națională              , 

 Date de contact ale absolventului: tel. …………………………..…., e-mail …………………………………………….……………, 

 Adresa de domiciliu: ……………………………………………………………………………  

 Şcoala de provenienţă: __________________________________________________  L.S.  Director al şcolii de provenienţă 
 

OPŢIUNI PENTRU ETAPA I DE ADMITERE 
Unitatea la care se înscrie:  __________________________________________________________   
 Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:    

   1.                         2.                         3.                          4.                         5.                          6.                           7. 

   8.                         9.                        10.                       11.                        12.                        13.                         14. 

  15.                       16.                       17.                       18.                        19.                        20.                         21. 
   OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.  
                                 2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță) 

de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.  

    L.S. Candidat                      L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal                          L.S.  Director al unităţii de învăţământ profesional/dual 

                                                                                                                                                  
  Proba preselecție/ eliminatorie  :1)               Rezultat:  Admis           Respins 
   
  Proba suplimentară de admitere: 2)                Nota:             , 
               
  Nota la proba de limbă  maternă     Lb:              Nota:             ,                                              Lb:               Nota:            , 

  Media de admitere:             ,                 Rezultat admitere:    Admis           Respins                  
  Menţiune: 3) …………………. 

     L.S. Candidat                    L.S.  Părinte/Tutore/Reprez. legal                      L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual                                                    
  

 Unitatea la care se înscrie:  __________________________________________________________   
 Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:    

   1.                         2.                         3.                          4.                         5.                          6.                           7. 

   8.                         9.                        10.                       11.                        12.                        13.                         14. 

  15.                       16.                       17.                       18.                        19.                        20.                         21. 
   OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.  
                                 2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță) 

de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.  

    L.S. Candidat                       L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal                       L.S.  Director al unităţii de învăţământ 
profesional/dual                                                                                                                                                 

  Proba preselecție/ eliminatorie  :1)                  Rezultat:  Admis           Respins 
   
  Proba suplimentară de admitere: 2)                Nota:             , 
               
  Nota la proba de limbă  maternă     Lb:              Nota:             ,                                              Lb:               Nota:            , 

  Media de admitere:             ,                 Rezultat admitere:    Admis           Respins                  
  Menţiune: 3) …………………. 

     L.S. Candidat                     L.S.  Părinte/Tutore/Reprez. legal                      L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual  
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pag. 2 

OPŢIUNI PENTRU ETAPA A II-A DE ADMITERE 
Unitatea la care se înscrie:  __________________________________________________________   
Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:    

   1.                         2.                         3.                          4.                         5.                          6.                           7. 

   8.                         9.                        10.                       11.                        12.                        13.                         14. 

  15.                       16.                       17.                       18.                        19.                        20.                         21. 
   OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.  
                                 2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță) 

de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.  

    L.S. Candidat                         L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal                       L.S.  Director al unităţii de învăţământ profesional/dual 

                                                                                                                                                  
  Proba preselecție/ eliminatorie  :1)                 Rezultat:  Admis           Respins 
   
  Proba suplimentară de admitere: 2)                Nota:             , 
               
  Nota la proba de limbă  maternă     Lb:              Nota:             ,                                              Lb:               Nota:            , 

  Media de admitere:             ,                 Rezultat admitere:    Admis           Respins                  
  Menţiune: 3) …………………. 

     L.S. Candidat                        L.S.  Părinte/Tutore/Reprez. legal                      L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual                                                    
  

 Unitatea la care se înscrie:  __________________________________________________________   
 Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară:    

   1.                         2.                         3.                          4.                         5.                          6.                           7. 

   8.                         9.                        10.                       11.                        12.                        13.                         14. 

  15.                       16.                       17.                       18.                        19.                        20.                         21. 
   OBSERVAŢII: 1. Opţiunile se trec în ordinea preferinţelor.  
                                 2. Casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță) 

de litera „D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual, sau „P”, pentru învățământul profesional.  

    L.S. Candidat                      L.S. Părinte/Tutore/Reprez. legal                          L.S.  Director al unităţii de învăţământ profesional/dual 

                                                                                                                                                  
  Proba preselecție/ eliminatorie:1)                   Rezultat:  Admis           Respins 
   
  Proba suplimentară de admitere: 2)                Nota:             , 
               
  Nota la proba de limbă  maternă     Lb:              Nota:             ,                                              Lb:               Nota:            , 

  Media de admitere:             ,                 Rezultat admitere:    Admis           Respins                  
   

  Menţiune: 3) …………………. 
     L.S. Candidat                     L.S.  Părinte/Tutore/Reprez. legal                      L.S. Director al unităţii de învăţământ profesional/dual                                      

                           

    

            

  

  

    

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    

            

  

  

    

1) Datele referitoare la proba de preselecție (în cazul învățământului profesional), respectiv proba eliminatorie (în cazul învățământului dual), se vor completa doar în situația în care acest tip de probe sunt prevăzute 
în procedura de admitere în învățământul profesional / dual la unitatea de învățământ respectivă.  
2) Datele referitoare la proba suplimentară de admitere se referă doar la situațiile în care sunt necesare probe de admitere ca urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri, sau în situația în 
care, prin procedura de admitere în învățământului dual la unitatea de învățământ respectivă, sunt prevăzute probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe locurile disponibile. 
3) Menţiune = Se completează „RETRAS” dacă un elev admis se retrage și se semnează de către candidat, părinte/tutore și conducerea şcolii. 
MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public. Detalii privind scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale. 
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