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                                                                                   Moto:  „Şcoala cea mai bună e aceea  în care    
înveţi înainte de toate a învaţa.”  

                                                                                                                                 Nicolae Iorga 
 

 
 
 

   DRAGI ELEVI, STIMAȚI  PĂRINȚI, 

 

     Într-un an provocator  și o perioadă diferită din viața fiecăruia, în momentele unui nou început de drum, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman vă pune la dispoziţie acest ghid, ce conţine informaţii despre 

organizarea şi desfăşurarea cu succes a etapelor admiterii absolvenţilor de clasa a VIII-a în învăţământul  liceal 

și învățământul profesional de stat, precum și în învățământul dual, sesiunea 2021. 

     Această broșură este structurată astfel încât să aveţi acces la toate informaţiile necesare care vă vor permite 

să realizaţi cea mai bună alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a, potrivită unui traseu educaţional menit să vă 

conducă la profesia dorită.  

Consultând acest ghid, să nu uitaţi că educația este singura cale în dezvoltarea voastră  și în cariera pe care o 

veți alege și cel mai puternic aliat  pe care îl putem folosi, dacă vrem să schimbăm lumea.  

     Oferta educațională a unităților de învățământ din județul Teleorman vine în sprijinul elevilor și va contribui 

la succesul acestei promoții, la integrarea rapidă în viața reală, în comunitate. Realizată pe baza Planului de 

școlarizare pentru anul şcolar 2021-2022, oferta educaţională este echilibrată, performantă, cuprinde filiere, 

profiluri și specializări care răspund așteptărilor elevilor și părinţilor, dar și necesităţilor societăţii.  

      

     Mult succes tuturor absolvenților clasei a VIII-a la examenele ce îi așteaptă și inspirație în alegerile pe care le 

vor face!  

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
prof. Iuliana STANCU 
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 
 

 Alegerea liceului, a profilului și a specializării reprezintă o decizie foarte importantă pentru viitoarea 
carieră, de aceea Inspectoratul Școlar Judeţean Teleorman vine în sprijinul absolvenților clasei a VIII-a 
printr-o informare corectă, care să ajute la o decizie potrivită privind continuarea studiilor și selectarea unei 
unități de învățământ în conformitate cu dorințele personale.  
     Ghidul admiterii în învăţământul liceal, profesional și dual de stat se dorește a fi un instrument util pentru 
absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora și conține informații privind: 

 rutele educaționale ce pot fi urmate după absolvirea clasei a VIII-a; 

 rețeaua unităților de învățământ liceal, profesional și dual de stat din județul Teleorman; 

 profilurile de pregătire și codurile privind opțiunile specializărilor/domeniilor de pregătire 
profesională; 

 condițiile de admitere, precum și informațiile necesare privind admiterea și înscrierea în clasa a IX-a 
de liceu, de învățământ profesional de stat și de învățământ dual pentru anul școlar 2021-2022; 

 calendarul admiterii pentru anul școlar 2021-2022. 
      Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și 
învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022 se realizează în conformitate cu: 

- prevederile O.M.E.C. nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;   
- prevederile O.M.E.C. nr. 5449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu 

modificările și completările ulterioare.   
      Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 
se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 
anul şcolar 2011-2012, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 
şcolar 2021-2022. 
       Absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, precum și cei din promoțiile anterioare care nu împlinesc 
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 şi care au participat la procesul de admitere 
în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de 
admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. 
       Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 
precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-
au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul 
profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de 
pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică 
prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin O.M.E.C. nr. 5.447/31.08.2020. 
        Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat și în învățământul 
dual pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea Calendarului 
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, respectiv, în conformitate cu 
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări 
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de 
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stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 
2021-2022. 
      Pentru admiterea în învăţământul liceal, profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-
2022, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru candidații 
rromi și pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din 
învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste 
numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1), 
lit. e) şi e1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.   
       Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES şi pentru candidaţii rromi la calificările la care se 
organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe 
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri 
disponibile.  Locuri distincte la calificări din învăţământul dual în unităţile de învăţământ de masă destinate 
candidaţilor cu CES şi candidaţilor de etnie rromă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor 
economici parteneri ai unităţilor de învăţământ.   
      Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în spital sau aflaţi în 
izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 şi care din această cauză nu pot 
depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul 
admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la 
unitatea de învăţământ liceal la care au fost admişi/repartizaţi computerizat, transmiterea şi completarea 
documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situaţie, părintele/reprezentantul legal transmite 
unităţii de învăţământ şi o declaraţie-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor 
introduse în fişa de înscriere şi în celelalte documente transmise.   
     Această situaţie excepţională trebuie să fie confirmată de către direcţia de sănătate publică din 
judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul se află în spital sau în izolare.   

 
 

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL DE 
STAT DIN JUDEȚUL TELEORMAN 

 

NR. 
CRT. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT P.J. 

1. 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: PRE, PRI, 
GIM, PROF, Adresa: Mun. Alexandria, Str. Libertății Nr. 1 bis, Tel. 0347401909, Fax 0347808718, E-
mail centruscolaralex@yahoo.com 

2. 
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: COL 
NAT, Adresa: Mun. Alexandria, Str. Carpaţi, Nr. 27, Tel. 0247316637, Fax 0247316762, E-mail 
colegiul.al.i.cuza.alexandria@gmail.com 

3. 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT”, Municipiul Alexandria, Nivel 
școlarizat: COL TEO, COL VOC, Adresa: Mun. Alexandria, Str. Negru Vodă, Nr. 99, Tel. 0247313437, 
Fax 0247317573, E-mail mircea.scarlat@yahoo.com 

4. 
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU GHICA”, Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: LIC TEO, 
Adresa: Mun. Alexandria, Str. Viitorului, Nr. 78, Tel. 0247312925, Fax 0247317571, E-mail 
aldghica_colegiulnational@yahoo.com 

5. 
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA”, Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: LIC TEO, 
Adresa: Mun. Alexandria, Str. Dunării, Nr. 133, Tel. 0247316388, Fax 0247317714, E-mail 
licnoicatr@yahoo.com 
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NR. 
CRT. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT P.J. 

6. 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: LIC TEH, PROF, SP, Adresa: 
Mun. Alexandria, Șos. Turnu Măgurele Nr. 1-3, Tel. 0247312181, Fax 0247312989, E-mail 
grup_rul@yahoo.com 

7. 
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU”, Municipiul Alexandria, Nivel școlarizat: LIC 
TEH, Adresa: Mun. Alexandria, Str. Libertății, Nr. 69, Tel. 0247312758, Fax 0247312758, E-mail 
alexandria_agricol@yahoo.com 

8. 
COLEGIUL NAȚIONAL „ANASTASESCU”, Municipiul Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: COL NAT, 
Adresa: Mun. Roșiori de Vede, Str. Republicii, Nr. 9-11, Tel. 0247460229, Fax 0247460229, E-mail 
colegiulnationalanastasescu@yahoo.ro 

9. 
LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”, Municipiul Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: LIC 
TEH, POS, Adresa: Mun. Roșiori de Vede, Str. Republicii Nr. 11, Tel. 0247466171, Fax 0247467223, E-
mail economicrosiori@yahoo.com 

10. 
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, Municipiul Roșiori de Vede, Nivel școlarizat: LIC 
TEH, PROF, SP, POS, Adresa: Mun. Roșiori de Vede, Str. Renaşterii, Nr. 15, , Tel. 0247466690, Fax 
0247466712, E-mail colegiul_saligny@yahoo.com 

11. 

 
COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA”, Municipiul Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: COL NAT, 
Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Castanilor Nr. 25, Tel. 0247416734,  Fax 0247416734, E-mail 
cnunirea.licee@yahoo.com 

12. 
LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”, Municipiul Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: PRI, GIM, LIC 
TEO, Adresa: Mun. Turnu Măgurele,  Str. Cetatea Turnu Nr. 9A, Tel. 0247416501, Fax 0247416501, E-
mail marinpreda@hotmail.com 

13. 
LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU”, Municipiul Turnu Măgurele, Nivel 
școlarizat:PROF, LIC TEH, POS, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Taberei, Nr. 2, Tel. 0247416327, 
Fax 0247416327, E-mail ctpraporgescu@yahoo.com 

14. 
LICEUL TEHNOLOGIC „SF. HARALAMBIE”, Municipiul Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: LIC 
TEH, PROF, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Oituz Nr. 11, Tel. 0247416354, Fax 0247416354, E-
mail gsharalambie@yahoo.com 

15. 

 
LICEUL TEORETIC, Oraș Videle, Nivel școlarizat: LIC TEO, Adresa: Oraș Videle, Str. Republicii, Nr. 
7, Tel. 0247455908, Fax 247453025, E-mail liceulvidele@yahoo.ro 

16. 

 
LICEUL TEORETIC,  Oraș Zimnicea, Nivel școlarizat: LIC TEO, SP, Adresa: Oraș Zimnicea, Str. 
Turnu Măgurele, Nr. 1A, Tel. 0247367716, Fax 0247367840, E-mail liceuzimnicea@gmail.com 

17. 
LICEUL TEHNOLOGIC „ANDREI ȘAGUNA”, Comuna Botoroaga, Nivel școlarizat: PRI, GIM, LIC 
TEH, Adresa: Str. Principală Nr. 14, Comuna Botoroaga, Tel. 0247442133, Fax 0247442133, E-mail 
scoalabotoroaga@yahoo.fr 

18. 
LICEUL TEHNOLOGIC , Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, Nivel școlarizat: LIC TEH, Adresa: Str. Mareșal 
Averescu Nr. 15, Sat Drăgăneşti Vlașca, Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, Tel. 0247440606, Fax 0247440606, 
E-mail licdraganesti@yahoo.com 

19. 

 
LICEUL TEORETIC, Comuna Olteni, Nivel școlarizat: LIC TEO, Adresa: Str. Marin Preda Nr. 82, Sat 
Olteni, Comuna Olteni, Tel. 0247432110, Fax 0247432110, E-mail liceulolteni10@yahoo.com 
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NR. 
CRT. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT P.J. 

20. 

 
LICEUL TEORETIC, Comuna Piatra, Nivel școlarizat: LIC TEO, Adresa: Str. - Nr. -, Sat Piatra, 
Comuna Piatra, Tel. 0247361124, Fax 0247361124, E-mail liceulteoreticpiatra@yahoo.com 

21. 

 
ȘCOALA PROFESIONALĂ, Comuna Saelele, Nivel școlarizat: PRI, GIM, PROF, Adresa: Str. 
Principală, Nr. -, Sat Saelele, Comuna Saelele, Tel. 0247358378, Fax 0247358378, E-mail 
scsaeleletr@yahoo.com 

 
 

SECȚIUNEA I 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL 

ȘCOLAR  2021-2022 

FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. Învățământ liceal - curs de zi  
Absolvenții clasei a VIII-a, precum și cei din promoțiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, se înscriu în învățământul liceal, la cursuri de zi.  
 
2. Învățământ liceal - curs seral sau frecvență redusă  
Absolvenții învățământului gimnazial din promoțiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, se pot înscrie în învățământul liceal doar la cursuri serale sau cu 
frecvență redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  

Oferta de locuri pentru învățământul liceal curs seral sau frecvență redusă include clasele organizate 
pe filierele teoretică și tehnologică. 

 
Înscrierea în clasa a IX-a învățământ liceal de stat se face pe baza mediei de admitere. 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE 

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul 
școlar 2021-2022 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților 
învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională 
susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 
a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

 
2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 

 
                    MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN 

   unde: 

MA = media de admitere; 

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. 

 
II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, 

profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2021-2022 
1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul 

Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:   
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                                   (3 APT + MA)/4  =  MFA                      
unde:   
APT = nota finală la probele de aptitudini;             
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);           
MFA = media finală de admitere. 
 
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:   
 
                               (APT + MA)/2  =  MFA                            
unde:  
 APT = nota finală la probele de aptitudini;             
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);           
MFA = media finală de admitere. 
   
3.    Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:   
 
                          0,2 MA + 0,8 NP = MFA  
    unde: 
 NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi 
Matematică;   
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);   
MFA = media finală de admitere.   

 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 
 

 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA  
EVENIMENTUL  

A. Pregătirea admiterii  

 
10 mai 2021  Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei 

de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  

 

10 mai 2021  Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în 
profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 
tehnologică. 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal pe filiere, profiluri, 
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel 
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul 
informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi 
corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care 
aceştia sunt asociaţi. 
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe 
site-urile inspectoratelor şcolare. În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru 
acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor 
este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu 
privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea 
planificării accesului în unitatea de învăţământ.  

 

10 - 14 mai 2021  Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 
informaţiile legate de admitere. 
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de 
înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului 
şedinţelor/acţiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a 
şi de către părinţii acestora, precum şi a Metodologiei şi a Calendarului admiterii 
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a unei 
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adrese de e-mail şi a unui număr de telefon, dedicate admiterii. 

 
21 mai 2021  Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în 

versiune electronică şi tipărită.  

 

17 mai - 11 iunie 
2021  

Şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 
admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin 
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 

 

16 iunie 2021  Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către Comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile 
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor 
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea 
acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată.  

 

17 iunie 2021  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 
către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale 
de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării 
operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică 
centralizată.  

 

13 iulie 2021  Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a
bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în 
aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice.
Depunerea/Transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai 
candidaţilor care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua 
în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele 
unităţilor de învăţământ de provenienţă. 
Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia naţională de admitere retransmite 
către comisiile judeţene baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia judeţeană 
prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor 
specifice. 
Depunerea/Transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai 
candidaţilor care au susţinut Evaluarea Naţională în etapa specială şi care optează 
pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la 
proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de 
provenienţă, se face în data de 12 iulie 2021.  

 

14 iulie 2021  Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul 
unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a 
VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea 
naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din 
aplicaţia informatică centralizată.  

 
15 iulie 2021  Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor 

clasei a VIII-a.  
B. Probele de aptitudini  

 

07 - 14 iunie 2021  Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de
învăţământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi 
eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite
de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de 
Comisia Naţională de Admitere.  

 

15 - 18 iunie 2021  Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 
nr. 3. 
Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naţionale, perioada în care se susţine 
proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi 
Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii al Ministerului Apărării 
Naţionale.  

18 iunie 2021  Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.  

 

18 iunie 2021  Transmiterea, în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele 
de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată.  
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22 iunie 2021  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 
către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin 
activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a 
listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea 
candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică 
centralizată.  

 

13 iulie 2021  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 
către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de 
date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării 
operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.  

 

14 iulie 2021  Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 
candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi 
comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire 
din aplicaţia informatică centralizată.  

 

15 iulie 2021  Transmiterea de la liceele vocaţionale a informaţiilor cu privire la candidaţii care 
nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform 
procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.
Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de 
aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admiş, dar care au declarat, în scris, 
că renunţă la locul obţinut, li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ 
gimnazial, fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea participării 
la repartizarea computerizată. 
Notă: Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilor candidaţilor 
care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, cu 
excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut 
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei 
candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut 
probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia 
informatică centralizată.  

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă  

 

07 - 14 iunie 2021  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, 
conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la ordin.
NOTĂ: 
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 
examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 
lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 
moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de 
învăţământ de provenienţă până la data de 16 iunie 2021.  

 
15 - 18 iunie 2021  Desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 şi Anexa 6 la ordin.  

 
18 iunie 2021  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă. 

 

18 iunie 2021  Transmiterea către Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică 
centralizată.  

 
28 iunie - 2 iulie 2021  Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 

candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.  

 

2 iulie 2021  Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, la unităţile de 
învăţământ de provenienţă.  

 

13 iulie 2021  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în 
format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a 
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării 
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introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată.  

D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi  

 

02 octombrie 2020-23 
aprilie 2021  

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru 
minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru 
rromi. 
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile 
speciale pentru rromi. 
NOTĂ: După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.  

 

05 octombrie 2020 - 
29 aprilie 2021  

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă.
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi 
on-line. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de 
învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura 
electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul 
recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi 
procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 
părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei 
recomandări de apartenenţă la etnia rromă.  

 

29 aprilie 2021, ora 
16  

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării 
scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în 
vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei 
perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.  

 
10 mai 2021  Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă 

pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).  

 

16 - 19 iulie 2021  Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de 
diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis 
electronic. 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!  

 

20 iulie 2021  Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea 
rezultatelor candidaţilor. 
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat 
într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza 
opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel 
naţional, de către Comisia naţională de admitere, publicate pe site-ul 
inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor 
de învăţământ până la data 11 iunie 2021.  

 

NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei 
care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost 
repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la 
prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat 
pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care 
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022.  

 
E. Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 

învăţământ de masă  

 

10 mai 2021  Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru 
candidaţii elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).  

 

12 aprilie - 
18 iunie 2021  

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii 
diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ 
de masă pentru elevii cu CES. 
NOTĂ: Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să 
candideze pe locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea 
pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, 
profesional şi profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, 
precum şi alţi factori reprezentativi. După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-
verbal de informare/instruire.  
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16 - 19 iulie 2021  Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 
înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 
învăţământ de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a 
VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. 
NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!  

 

20 iulie 2021  Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 
unităţile de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor.
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se face 
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, conform unei 
proceduri stabilite la nivel naţional, de către Comisia naţională de admitere, 
publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi 
comunicate unităţilor de învăţământ până la data 11 iunie 2021. 
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, 
precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul 
pe care au fost repartizaţi, pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a 
putea participa la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în 
învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei 
din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2021-2022.  
F. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special  

 

15 - 19 iulie 2021  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special Repartizarea se 
face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al 
Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 11 
iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare 
computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.  

. 
G. Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 

 

16 - 22 iulie 2021  Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi 
de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de 
învăţământ sau prin formular transmis electronic.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să 
participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform 
procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. 
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii 
nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă 
candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în 
scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la 
prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat 
pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care 
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, 
completează opţiunile în perioada 20 - 22 iulie 2021.  

 
16 - 22 iulie 2021  Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a 

datelor din fişele de înscriere.  

 

16 - 22 iulie 2021  Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de 
calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea 
fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia 
informatică centralizată. 

 

22 iulie 2021  Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la 
centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei 
absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea 
operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată. 
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni 
originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.  
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22 iulie 2021  Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului 
Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a 
finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.  

 

23 iulie 2021  Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi 
aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la 
liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de 
admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea 
modificărilor la comisia naţională.  

 
23 iulie 2021  Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică 

centralizată.  

 

24 iulie 2021  Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 
– 2022.  

 

24 iulie 2021  Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul 
liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în 
unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.  

 
25 - 28 iulie 2021  Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost

repartizaţi. 

 
29 iulie 2021  Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor 

rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.

 

H. A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru 
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022  

 

29 iulie 2021  Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor 
rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi 
a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă ori maternă.  

 

29 iulie 2021  Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile 
speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor 
cu CES în unităţile de învăţământ de masă.  

 
30 iulie 2021  Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  

 
2 august 2021  Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii. 

 

29 iulie - 5 august 
2021  

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost 
repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus 
dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au 
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din 
diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat. 
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau 
prin formular transmis electronic.  

 

29 iulie - 4 august 
2021  

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate 
pentru candidaţii cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii 
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ. 
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau 
prin formular transmis electronic. 
Repartizarea candidaţilor rromi şi a candidaţilor cu CES pe locurile special alocate 
acestora.  

 

4 - 5 august 2021  Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii care au fost respinşi 
la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii care au susţinut 
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă. 
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii rromi şi de către 
candidaţii cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special 
alocate acestora, dar care nu au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la 
locul pe care au fost repartizaţi. 
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Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau 
prin formular transmis electronic.  

 
29 iulie - 5 august 
2021  

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a 
datelor din fişele de înscriere.  

 

29 iulie - 5 august 
2021  

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de 
calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea 
fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia 
informatică centralizată.  

 

5 august 2021  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului 
Bucureşti şi la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a 
finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.  

 
6 august 2021  Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a doua 

etapă a admiterii.  

 

6 august 2021  Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în a doua etapă a 
admiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia 
naţională de admitere. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în 
unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.  

 
6 - 7 august 2021  Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi 

candidaţii din etapa a doua. 

 

7 august 2021  Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape de 
admitere.  

 
9 - 11 august 2021  Rezolvarea de către Comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a 

situaţiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată.  

 

9 - 13 august 2021  Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat 
în primele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de 
înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la 
repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite 
motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a candidaţilor care nu au 
participat la primele două etape ale repartizării computerizate şi a absolvenţilor 
clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională. 
Repartizarea candidaţilor, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia 
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul 
inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor 
de învăţământ până la data de 29 iulie 2021.  

 
16 august 2021  Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin 

confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată. 

I. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  

 
10 mai 2021  Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare,

care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021- 2022.  

 

19 iulie 2021  Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă 
pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022.  

 

26 - 30 iulie 2021  Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile 
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2021 - 2022.  

 

5 - 7 august 2021  Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022 pe locurile de la 
învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.  
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DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI/A PROBELOR DE 
VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI 

  Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale se 
desfășoară în conformitate cu Metodologia  de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini 
pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzute în Anexa nr. 3 la O.M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, 
aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acești 
candidați se face în conformitate cu prevederile punctului II  al Anexei nr. 2 la O.M.E.C. nr. 5457/ 
31.08.2020; 

 La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: 
admis sau respins. Calculul mediei de admitere pentru candidații care au obținut calificativul admis 
la aprecierea probelor de aptitudini se face în conformitate cu prevederile punctului I al Anexei nr. 2 
la O.M.E.C. nr. 5457/31.08.2020 . 

 
Calendarul probelor de aptitudini este următorul: 

I. Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru 
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 
 

- Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal/gimnazial sau prin 
mijloace electronice de comunicare şi eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de 
documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de 
Admitere: 07 - 14 iunie 2021 

- Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini: 15 - 18 iunie 2021 
- Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini: 18 iunie 2021 

 
II. A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru 
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 
 

- Înscrierea pentru probele de aptitudini: 29 iulie 2021 
- Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini: 30 iulie 2021 
- Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini: 02 august 2021. 

 
    Pentru absolvenții din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, probele 
de aptitudini se pot fi susţinute on-line, fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele 
electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului de către unitatea 
de învăţământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea 
de învăţământ din care provine candidatul. 
 

PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR - 
PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR 

 
     La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea şi 
certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ 
în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fişa de înscriere a candidatului.   
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  Fişa de aptitudini va conţine:   
   - tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice şi fizice - şi disciplina în ale cărei programe şcolare este 

cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, 
Educaţie fizică şi sport;   

   - media generală a claselor V - VIII la disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, 
Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport;   

   - media generală a claselor V - VIII la purtare;   
   - calificativul - ADMIS/RESPINS la profilul Pedagogic.   

    Pentru a fi declarat ADMIS la profilul Pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fişa de 
aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, 
Educaţie fizică şi sport, media generală a claselor V - VIII mai mare sau egală cu 6 (şase) şi media generală 
la purtare a claselor V - VIII, 10 (zece).   
   *) Pentru elevii care studiază în clase/secţii/unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile 
minorităţilor naţionale se va lua în calcul şi disciplina "Limba şi literatura maternă".   
    Pentru admiterea în anul şcolar 2021 - 2022 în învăţământul liceal - filiera vocaţională, profil 
pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc 
atât atribuţii privind completarea fişei de aptitudini şi de transmitere a acesteia către unitatea de 
învăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât şi atribuţii privind completarea, semnarea şi 
ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică dedicată 
admiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Naţională de 
Admitere.   
    Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fişa de aptitudini, în câmpul 
dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar 
liceal cu profil pedagogic, care va alcătui şi lista candidaţilor admişi la profilul pedagogic.   
    Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au 
obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere.   
    Modelul fişei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere şi este transmis Comisiilor 
de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti, până la data de 10 mai 2021.   

 
PROFIL SPORTIV 

 
    Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 - 2022, se desfăşoară 

conform următoarelor prevederi:   
   1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:   
   a) existenţa avizului medical, cu specificaţia "Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos", favorabil 

practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile 
lucrătoare înainte de înscriere (condiţie eliminatorie);   

   b) existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de 
cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie 
eliminatorie):   

   i. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, 
vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie 
conformă cu originalul);   

   ii. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program 
sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de 
cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);   

   iii. adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, 
la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau 
naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei 
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Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale 
Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);   

   c) adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu media 
generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V - VIII, calculată ca 
media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în 
care a parcurs disciplina (condiţie eliminatorie);   

   d) pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au media 
generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V – 4 

 
   2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina 

Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V - VIII, calculată ca media aritmetică, cu 
două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs 
disciplina;   

   3. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, aceştia 
vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:   

   a) locul 1 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de 
federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;   

   b) locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de 
federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;   

   c) locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de 
federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;   

   d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale organizate de 
federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;   

   e) carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, 
vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali;   

   f) adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program 
sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de 
cel puţin un an calendaristic;   

   g) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor organizate de 
Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau 
în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;   

   h) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucureşti ale 
competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei 
Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă 
pentru care se constituie clasa;   

   i) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului 
Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei 
Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale 
Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;   

   j) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;   
   k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;   
   l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;   
   m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;   
   4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de admitere 

(MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie):   
   a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 - documente eliberate de federaţia naţională de 

specialitate;   
   b) pentru literele g, h şi i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul şcolar de care aparţine 

candidatul.   
 
 



Admiterea în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021 - 2022 
 

  17  

PROFIL MILITAR-COLEGII NAŢIONALE MILITARE  
ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 

 
    Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar.   
   I. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR   

       Candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi de 
către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/judeţene/de sector al municipiului 
Bucureşti sau de către alte structuri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi sunt planificaţi 
pentru susţinerea probelor de selecţie, dacă îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare.   

 II. SELECŢIA CANDIDAŢILOR   
      Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul structurilor stabilite prin ordin al 

ministrului apărării naţionale şi constă în:   
   a) evaluare psihologică;   
   b) evaluarea capacităţii motrice;   
   c) interviu de evaluare finală;   
   d) examinare medicală.   

    Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu "ADMIS"/"APT" sau 
"RESPINS"/"INAPT", pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.   

 III. ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE   
    La admiterea în colegiile naţionale militare, participă candidaţii care au fost declaraţi 

"ADMIS"/"APT" la toate probele de selecţie.   
    În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naţionale, candidaţii 

susţin o probă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. 
Structura, durata, conţinutul, baremul de evaluare şi notare şi modul de organizare pentru această probă se 
stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.   

    Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoştinţelor este nota 6 (şase).   
    Pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare, adeverinţa cu notele şi media generală obţinute 

la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi foaia matricolă conţinând rezultatele din clasele V-
VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învăţământ din care provin 
candidaţii în prima zi lucrătoare după afişarea rezultatelor finale la evaluarea naţională pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a, la o data anterioară celei stabilite pentru repartiţia computerizată în 
colegiile naţionale militare.   

    Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi 
repartizaţi computerizat, utilizând aplicaţia informatică naţională dedicată admiterii, în limita cifrei de 
şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de 
admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică.   

    La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face conform reglementărilor proprii ale 
Ministerului Apărării Naţionale.   

    În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi admişi 
care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi 
care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de 
admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică.   

    Candidaţii care nu sunt admişi în colegiile naţionale militare, precum şi candidaţii admişi, dar care 
renunţă la locul obţinut vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educaţiei.   

 
DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE VERIFICARE                                             

A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 
 
 Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 în clasa a IX-a cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă 
constă în recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba 
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modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim 
bilingv sau a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine.   

 
Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a 

unei limbi moderne în regim bilingv, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru 
admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, Anexa nr. 4 la O.M.E.C. 
nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu 

două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial 
la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi elevilor care au studiat limba 
respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.   

Candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere 
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc şi echivalează 
aceste rezultate cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru care au obţinut distincţia, 
conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) şi (6) din Ordinul M.E.C. nr. 5457/2020, cu modificările 
ulterioare.   

Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă este 6 (şase).   
Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în şcoală, limba modernă pentru care 

optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în 
regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun 
de Referinţă pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de 
verificare a cunoştinţelor la limba modernă în baza unei fişe de studiu a limbii moderne de circulaţie 
internaţională învăţate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta 
metodologie. Fişa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.   
      Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menţionată, anexează fişei de studiu a 
limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) 
lit. c) din prezenta metodologie documente (adeverinţe de la organizaţiile/instituţiile furnizoare de cursuri în 
limba modernă respectivă, foi matricole de la unităţile de învăţământ din altă ţară sau de la organizaţii 
furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor 
sisteme educaţionale din alte ţări etc.) care să valideze nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior 
nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.   
      Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, şi nici în context 
non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi 
moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 
corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi), depun la secretariatul unităţii de 
învăţământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire, un portofoliu 
al cărui conţinut şi punctaj sunt prevăzute în Anexa D la metodologie.      
     Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada 
prevăzută în calendarul admiterii şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, semnată de elev şi 
de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea intelectuală a conţinutului acestui document.              
Punctajul minim pentru ca un elev aflat în această situaţie să fie admis este de 60 de puncte, incluzând şi cele 
10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.    
       La proba de evaluare a portofoliilor elevilor nu se admit contestaţii.   
      Echivalarea probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a 
cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, precum şi evaluarea 
portofoliilor elevilor care nu au studiat, nici în context formal, şi nici în context non-formal, limba 
modernă se realizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial, de către Comisia de înscriere 
constituită prin decizie internă, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare şi 
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desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul 
MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă şi pentru anul şcolar 2021-2022.   
        Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competenţe lingvistice pentru admiterea la 
clasele cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv se face prin 
transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de e- mail/adresa poştală a unităţii 
de învăţământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învăţământ gimnazial din care 
provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:   

 a. pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente 
celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a 
rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la 
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a 
cunoştinţelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la metodologie;   
 b. pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu rezultatele obţinute, pe parcursul 
învăţământului gimnazial, la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor 
obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în 
limbi moderne cu Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei 
limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform 
modelului din Anexa B la metodologie, însoţită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului 
obţinut/diplomei obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine; în situaţiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri 
în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa 
eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul şi fişa rezultatelor obţinute; 
c. pentru categoria de candidaţi care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în şcoală, limba 
modernă, dar au studiat-o în context non-formal: cererea de echivalare, conform modelului din 
Anexa A la metodologie şi fişa de studiu a limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate în 
context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la metodologie. Fişa, asumată prin 
semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este însoţită de copie scanată sau 
fotocopie de pe documentele doveditoare;   
 d. pentru categoria de candidaţi care nu au studiat, nici în context formal, şi nici în context non-
formal, limba modernă: cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la metodologie, 
portofoliul şi declaraţia pe propria răspundere, conform modelului din Anexa D la metodologie. 

     Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fişier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.   
          În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la 

unitatea de învăţământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, prin telefon sau e-mail, 
unitatea de învăţământ cu privire la intenţia de depunere a documentelor, în vederea planificării accesului în 
unitatea de învăţământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea telefonică sau prin 
e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate de unitatea de învăţământ.   

       Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, menţionate la art. 1 alin. (1) din 
prezenta metodologie, se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţilor de 
învăţământ gimnazial care au avut candidaţi pentru această probă.   

        Prevederile prezentei metodologii se aplică şi pentru candidaţii care vor să opteze pentru clasele cu 
predare în regim intensiv a unei limbi moderne.   

      Aceşti candidaţi îşi pot echivala proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă cu testul de 
competenţe lingvistice în condiţiile prevăzute la art. 3 din metodologie.   

 
Calendarul organizării și desfășurării probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă este 

următorul: 
I. Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 
la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 
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- Înscrierea pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 07 – 14 iunie 2021 
NOTĂ: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu 
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de 
provenienţă până la data de 16 iunie 2021. 

- Desfăşurarea/echivalarea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 15 - 18 iunie 2021 
- Comunicarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 18 iunie 2021 

 
II. A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 
la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 

- Înscrierea pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 29 iulie 2021 
- Desfăşurarea/echivalarea probei de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 30 iulie 2021 
- Afişarea rezultatelor la pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă: 02 august 2021. 

 
      Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi 
în funcţie de opţiuni. 
 
          Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sunt 
recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru 
repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au 
susţinut probele respective.  
         Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc atribuţii privind stabilirea 
rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în liceele 
vocaţionale, respectiv la proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă pentru admiterea în anul şcolar 
2021-2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, 
precum şi atribuţii privind completarea, semnarea şi ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi 
încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 2 şi 3 la 
O.M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare şi a procedurilor elaborate de 
către Comisia Naţională de Admitere.   
 

COMPLETAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR 

 

                 În procesul de admitere pentru anul şcolar 2021-2022, şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi 
elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru 
completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora 
pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, 
videoconferinţă on-line etc.). Diriginţii claselor a VIII-a au obligaţia de a informa şi a oferi consultanţă 
absolvenţilor clasei a VIII-a şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora pe parcursul derulării acestor 
acţiuni.  

 
1. Verificări necesare 

    Părinții și candidații trebuie să verifice: 
 corectitudinea datelor înscrise în fișa de înscriere;  
 corectitudinea notelor, calculul mediilor (media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire) 

și a codurilor aferente liceelor pentru care s-a optat; 
 dacă fișa de control tipărită de sistem este identică cu fișa originală. 
2. Sfaturi pentru completarea fișelor 
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 Asigurați-vă că ați completat un număr suficient de opțiuni! 
 Atenție la prioritatea opțiunilor! Prima opțiune scrisă este și prima luată în considerare. 

Numărul de ordine al opțiunilor este esențial în algoritmul repartizării. 
 Completați opțiunile ținând cont de media dumneavoastră, de șansele reale de a fi admis la un 

anumit liceu și, nu în ultimul rând, de preferințe. 
 Pe fișă nu trebuie să existe coduri duble (al doilea se anulează automat)! 
 În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaților se face pe profiluri în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni. 
 Pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, se poate 

înscrie codul respectiv în fișa de opțiuni numai dacă s-a susținut și dacă s-a promovat proba de 
verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă și pe fișă este trecută nota obținută la 
această probă. În caz contrar, opțiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării 
computerizate. 

Observație: Câmpul Nr. întreg, care se găsește în partea dreaptă sus nu se completează. El 
reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fișa de înscriere din partea școlii de proveniență. 

 
Exemplu de completare a opțiunilor 

1. Dacă prima opțiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul 
Minerva, care are în broșură codul 107, atunci elevul va completa poziția 1 din fișă astfel: 

 
 
 

2. Dacă a doua opțiune este pentru Liceul Apollo, specializarea științe sociale - cursuri de zi, care are în 
broșură codul 279, atunci elevul va completa poziția 2 din fișă astfel: 

 
 
 

  
3. Celelalte opțiuni se completează în același mod, în ordinea descrescătoare a preferințelor, prin 

precizarea codului alocat fiecărei opțiuni. 
Numele unităților de învățământ și codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
 
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții 

acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va realiza la unitatea de învățământ sau prin formular 
transmis electronic, în perioada 16 - 22 iulie 2021, pentru prima etapă de repartizare și admitere în 
învățământul liceal, respectiv în perioada 29 iulie - 05 august 2021 pentru a doua etapă de repartizare și 
admitere în învățământul liceal de către candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă 
de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au 
participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din 
diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat. 

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere 
în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, se face conform procedurii stabilite de Comisia națională de 
admitere, în aceeași perioadă. 

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct 
alocate în unităţile de învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care 
solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la prima etapă de 
repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, 
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar 2021-2022, completează opţiunile în perioada 20 - 22 iulie 2021, respectiv 4-5 august 2021 pentru a 
doua etapă de repartizare și admitere în învățământul liceal. 

 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
 
În perioada 16 - 22 iulie 2021 are loc verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor 

din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor 
corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată prima etapă 
de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat, respectiv 29 iulie – 05 august 
2021 pentru a doua etapă de repartizare și admitere în învățământul liceal. 

1    0    7 

2    7    9 
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REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

 
       Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 - 2021, 
repartizarea computerizată și admiterea în învățământul liceal de stat pentru candidații din serie curentă, 
precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2021-2022, se realizează după cum urmează: 
I. Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat: 24 iulie 2021 
     Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși 
candidații se realizează în perioada 25 - 28 iulie 2021; 

II. A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat: 06 august 2021 
 

Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși 
candidații se realizează în perioada 06 - 07 august 2021; 

Dosarele de înscriere cuprind: 
a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere; 
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale); 
e) fișa medicală. 
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 investit cu 
astfel de competențe.  

 Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul 
depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a 
dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.   

Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu 
documente scanate.  În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de 
identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.   

  Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic 
sau prin e-mail, situaţia înscrierii.   

  În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii / părinţii / 
reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată 
în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de 
maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.   

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin 
fraudă.   

În perioada 09 - 11 august 2021, are loc rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a 
situaţiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată (situaţii medicale speciale, schimburi 
de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru 
apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a 
opţiunilor exprimate de elevi etc), conform art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor 
la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.   
       Criteriul referitor la media de admitere menţionat se referă la media de admitere a ultimului admis 
prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au 
ocupat toate locurile alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în 
considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidaţii romi şi pentru candidaţii cu CES.   

       Prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii 
gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa 
celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se 
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solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care prin 
redistribuirea candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă se aplică 
prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.   
      După repartizarea candidaţilor în cele două etape de admitere computerizată şi după rezolvarea 
situaţiilor speciale se repartizează şi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi 
cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin. 63 alin. (3) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.   

 
       În perioada 09 - 13 august 2021 se primesc cererile de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi 
computerizat în primele două etape de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în 
termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele 
două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a 
candidaţilor care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate şi a absolvenţilor 
clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională. 
      Repartizarea candidaţilor se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, 
publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 29 
iulie 2021. 

      Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale 
candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 
la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de 
stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 23 
august 2021 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei 
a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor 
V-VIII. 

 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI 

 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  se face în limita a 1-2 locuri/fiecare 
clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare peste numărul de locuri 
acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, aprobat de Ministerul Educației. 

În perioada 2 octombrie 2020-23 aprilie 2021, în cadrul ședinţelor de instruire, inspectorii şcolari 
pentru minorităţi prezintă profesorilor diriginţi procedurile de admitere pe locurile speciale pentru rromi. În 
aceeași perioadă au loc și ședințe de instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi. 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor se va face în perioada 05 
octombrie 2020 - 29 aprilie 2021. 

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie, 
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, 
având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării 
revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei 
recomandări de apartenenţă la etnia rromă. 

Până la data de 29 aprilie 2021, ora 16, are loc depunerea şi înregistrarea de către 
părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de 
provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 

 
Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare! 
 
Locurile speciale pentru candidații rromi vor fi afișate în data de 10 mai 2021. 
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Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o 
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate 
în fişa de înscriere, în data de 20 iulie 2021, conform unei proceduri stabilite la nivel naţional, de către 
Comisia naţională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicate unităţilor de 

învăţământ până la data 11 iunie 2021.  
Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei care au fost repartizaţi, dar 

care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi pot solicita şi primi o nouă fişă de 
înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în 
învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare 
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022. 

În perioada 29 iulie - 04 august 2021, are loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către 
candidaţii şi de către părinţii acestora, care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi rămase libere, 
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ.  

Repartizarea candidaţilor rromi pe locurile special alocate acestora, rămase libere, se face în data de 04 
august 2021. 

În perioada 04 - 05 august 2021, candidaţii rromi care au participat la a doua etapă de admitere pe 
locurile special alocate acestora dar care nu au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la locul pe care 
au fost repartizaţi, completează opţiunile în fişa de înscriere pentru a participa la repartizarea computerizată 
în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat. 

 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE 
CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ 

 

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES  se face în limita a 1-2 
locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare peste 
numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, aprobat de Ministerul 
Educației. 

Locurile distinct alocate candidaților cu CES vor fi afișate în data de 10 mai 2021. 
În perioada 12 aprilie-18 iunie 2021, au loc ședinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, 

organizate de profesorii diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de 
masă pentru elevii cu CES. 

Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct 
alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/ 
CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi.  

Între 16 - 19 iulie 2021, candidaţii care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la 
unitatea de învăţământ completează opţiunile în fişele de înscriere și are loc introducerea în baza de date 
computerizată a datelor din fişele de înscriere, verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor 
din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor 
corectate. 

 

           Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită 
poate conduce la o repartizare nedorită! 

 
În data de 20 iulie 2021, va avea loc repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate 

candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se face computerizat într-o 

sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în 
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fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel naţional, de către Comisia naţională de admitere, 
publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data 11 
iunie 2021. 

 Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost 
repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, pot solicita şi primi o 
nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată şi 
admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022. 

În perioada 29 iulie - 04 august 2021, are loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către 
candidaţii şi de către părinţii acestora, care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate pentru candidaţii cu 
CES, rămase libere, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ. 

Repartizarea candidaţilor cu CES pe locurile distinct alocate acestora, rămase libere, se face în data de 

04 august 2021. 
În perioada 04 - 05 august 2021, candidaţii cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe 

locurile special alocate acestora dar care nu au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la locul pe care 
au fost repartizaţi, completează opţiunile în fişa de înscriere pentru a participa la repartizarea computerizată 
în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat. 

 
 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL  
ȘI PENTRU CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 
 
 Înscrierea pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 

18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022, se face la centrul special de înscriere 
organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, din Strada Carpați nr .15,  Alexandria, telefon 0247/ 
312249.  

Depunerea dosarelor se face în perioada 26 - 30 iulie 2021. Dosarul trebuie să conţină următoarele 
documente: 

• cerere de înscriere; 
• carte de identitate, certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie (copii simple 

certificate în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de 
competențe);  

• adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa 
a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;  

• foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);  
• fişa medicală.  
       
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022 se face în data de 06 august 2021, pe locurile publicate în 
broşura de admitere pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, în două etape:  

- repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/teste 
naţionale/examenul de capacitate, în ordine descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor 
exprimate;  
- repartizarea candidaţilor care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele 
naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-
VIII. 
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU 
FRECVENȚĂ ZI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate 
școlară 

Filiera/ Profil/ 
Frecvență 

Denumire 
specializare/ 

Domeniul 
pregătirii de bază

Cod 
specializare

Nr. 
clase

Nr. 
locuri

Nr. 
locuri 
romi

Nr. 
locuri 
CES 

Ultima 
medie 
2019 

Observații 

1 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

„ALEXANDRU 
IOAN CUZA” 

ALEXANDRIA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 105 3 78 4 

 
1 8.05  

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică - 

bilingv lb. 
engleză 

106 1 26 1 
 
- 8.83  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 104 3 78 4 
 

2 7.33  

2 

 
COLEGIUL 
NAȚIONAL 

PEDAGOGIC 
„MIRCEA 

SCARLAT” 
ALEXANDRIA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 112 2 56 3 

 
1 8.50  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 111 2 56 3 
 

1 7.63 
1 CLASĂ CU 
PROGRAM 

INTENSIV LB 
ENGLEZĂ 

VOCAŢIONALĂ/ 
PEDAGOGIC/ZI 

Învăţători - 
educatoare 113 2 48 3 

 
1 -  

VOCAŢIONALĂ/ 
PEDAGOGIC/ZI 

Educator - 
puericultor 110 1 24 1 

 
1 -  

3 

LICEUL 
TEORETIC 

„ALEXANDRU 
GHICA” 

ALEXANDRIA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică  134 2 52 3 

 
1 6.54 

 1 CLASĂ CU 
PROGRAM 
INTENSIV 

INFORMATICĂ 

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 133 2 52 3 
 

1 6.62  

4 

LICEUL 
TEORETIC 

„CONSTANTIN 
NOICA” 

ALEXANDRIA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 136 1 26 1 

 
1 4.05  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 135 3 78 4 
 

2 5.25  

5 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„NICOLAE 
BĂLCESCU” 

ALEXANDRIA 

TEHNOLOGICĂ/ 
RESURSE 

NATURALE ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI/ZI 

Agricultură 120 1 24 1 

 
 

1 
3.08 TEHNICIAN 

VETERINAR 

TEHNOLOGICĂ/ 
RESURSE 

NATURALE ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI/ZI 

Industrie 
alimentară 121 1 24 1 

 
 

1 
4.86 

TEHNICIAN ÎN 
INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ 

TEHNOLOGICĂ/ 
RESURSE 

NATURALE ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI/ZI 

Protecţia 
mediului 122 1 24 1 

 
 

1 
3.64 

TEHNICIAN 
ECOLOG ȘI 
PROTECŢIA 
CALITĂŢII 
MEDIULUI 

6 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

NR. 1 
ALEXANDRIA 

TEHNOLOGICĂ/ 
SERVICII/ZI 

Turism și 
alimentaţie 132 1 24 1 

 
1 3.62 

TEHNICIAN ÎN 
GASTRONOMIE 

 

TEHNOLOGICĂ/ 
TEHNIC/ZI 

Mecanică 130 1 24 1 
 

1 3.23 TEHNICIAN 
TRANSPORTURI 

VOCAŢIONALĂ/ 
SPORTIV/ZI 

Sportiv 131 1 24 1 
 

1 - INSTRUCTOR 
SPORTIV 

7 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 

„ANASTASESCU” 
ROȘIORII DE 

VEDE 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 108 3 78 5 

 
1 7.87  

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Ştiinţe ale 
Naturii 109 1 26 1 

 
1 7.52  
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TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 107 2 52 2 
 

2 7.78  

8 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„VIRGIL 
MADGEARU” 
ROȘIORII DE 

VEDE 

TEHNOLOGICĂ/ 
SERVICII/ZI 

Economic 125 4 96 4 
 

4 4.71 
TEHNICIAN ÎN 

ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE 

TEHNOLOGICĂ/ 
SERVICII/ZI 

Turism și 
alimentație 126 1 24 1 

 
1 7.31 TEHNICIAN ÎN 

TURISM 

9 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„ANGHEL 
SALIGNY” 

ROȘIORII DE 
VEDE 

TEHNOLOGICĂ/ 
TEHNIC/ZI 

Mecanică 115 1 24 1 
 

1 2.84 TEHNICIAN 
PROIECTANT CAD 

TEHNOLOGICĂ/ 
TEHNIC/ZI 

Electric 114 1 24 1 
 

1 3.59 TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

TEHNOLOGICĂ/ 
RESURSE 

NATURALE ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI/ZI 

Protecţia 
mediului 116 1 24 1 

 
 

1 
4.36 

TEHNICIAN 
ECOLOG ȘI 
PROTECŢIA 
CALITĂŢII 
MEDIULUI 

10 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 

„UNIREA” TURNU 
MĂGURELE 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 102 2 52 3 

 
1 7.66  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 101 1 26 1 
 

1 7.21  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Ştiinţe Sociale 103 2 52 2 
 

2 7.90  

11 

LICEUL 
TEORETIC 

„MARIN PREDA” 
TURNU 

MĂGURELE 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Științe ale 
naturii 138 1 26 1 

1 
3.09  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 137 1 26 1 
 

1 4.99  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Ştiinţe Sociale 139 1 26 1 
 

1 5.33  

12 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„GENERAL 
DAVID 

PRAPORGESCU” 
TURNU 

MĂGURELE 

TEHNOLOGICĂ/ 
SERVICII/ZI 

Turism și 
alimentație 118 1 24 1 

 
 

1 - TEHNICIAN ÎN 
HOTELĂRIE 

13 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„SF. 
HARALAMBIE” 

TURNU 
MĂGURELE 

TEHNOLOGICĂ/ 
SERVICII/ZI 

Turism și 
alimentație 124 1 24 1 

 
 

1 3.52 TEHNICIAN ÎN 
GASTRONOMIE 

14 
LICEUL 

TEORETIC 
VIDELE 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 144 2 52 3 

 
1 4.43 

1 CLASĂ CU 
PROGRAM 

INTENSIV LB 
ENGLEZĂ 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Ştiinţe ale 
Naturii 145 2 52 3 

 
1 4.89  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 143 1 26 1 
 

1 7.76 
CLASĂ CU 
PROGRAM 

INTENSIV LB 
ENGLEZĂ 

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Ştiinţe Sociale 146 1 26 1 
 

1 6.95  

15 
LICEUL 

TEORETIC 
ZIMNICEA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 148 1 26 1 

 
1 3.41  

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Ştiinţe ale 
Naturii 149 1 26 1 

 
1 2.74  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 147 1 26 1 
 

1 6.53  
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU 
FRECVENȚĂ SERAL, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate școlară 
Filiera/ Profil/ 

Frecvență 
Denumire 

specializare 

Cod 
speciali-

zare 

Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 

Nr. 
locuri 
romi 

Nr.  
locuri 
 CES 

Observații 

1 

LICEUL 
TEHNOLOGIC”NICOLAE 

BĂLCESCU” 
ALEXANDRIA 

TEHNOLOGICĂ/ 
RESURSE 

NATURALE ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI/ZI 

Agricultură 119 1 28 1 

 
1 

TEHNICIAN ÎN 
AGRICULTURĂ 

2 

LICEUL TEHNOLOGIC 
„ANGHEL SALIGNY” 
ROȘIORII DE VEDE  / 

LICEUL TEHNOLOGIC 
„EMIL RACOVIȚĂ” 
ROȘIORII DE VEDE 

TEHNOLOGICĂ/ 
TEHNIC/SERAL 

Mecanică 117 1 28 1 

 
1 TEHNICIAN 

MECANIC PT. 
ÎNTREȚINERE ȘI 

REPARAȚII 

3 
LICEUL TEHNOLOGIC 

„SF. HARALAMBIE” 
TURNU MĂGURELE 

TEHNOLOGICĂ/ 
SERVICII/ 

SERAL 
Economic 123 1 28 1 

 
1 TEHNICIAN ÎN 

ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE 

 
 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU 
FRECVENȚĂ REDUSĂ, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Nr. 
crt. 

Denumire unitate școlară 
Filiera/ Profil/ 

Frecvență 
Denumire 

specializare 
Cod 

specializare 
Nr. clase Nr. locuri 

Nr. 
locuri 
romi 

Nr.  
locuri 
 CES 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC 
DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA 

TEORETICĂ/ 
REAL/FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 

Matematică-
Informatică 128 1 28 1 

 

1 

 

 
 

 

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Ştiinţe Sociale 150 1 26 1 
 

1 5.12  

16 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
DRĂGĂNEȘTI-

VLAȘCA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 129 1 26 1 

 
1 2.14  

TEHNOLOGICĂ/ 
TEHNIC/ZI 

Electric 127 1 24 1 
 

1 -  

17 
LICEUL 

TEORETIC 
OLTENI 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 141 1 26 1 

 
1 -  

TEORETICĂ/ 
UMAN/ZI 

Filologie 140 1 26 1 
 

1 2.70  

18 
LICEUL 

TEORETIC 
PIATRA 

TEORETICĂ/ 
REAL/ZI 

Matematică-
Informatică 142 1 26 1 

 
1 2.03  
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SECȚIUNEA a II-a  

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2021 – 2022 

 
Admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022 se realizează conform 

prevederilor O.M.E.C. nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 
învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021 – 2022, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Pentru anul școlar 2021 - 2022, admiterea în învățământul profesional de stat se realizează în 
două etape, iar fiecare etapă presupune următoarele: 

 înscrierea candidaților la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat; 

 derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia, 
conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie; 

 proba suplimentară de admitere (se desfășoară, în perioada menționată de calendarul admiterii în 
învățământul profesional de stat, numai dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul 
locurilor oferite de unitatea școlară, conform procedurii de admitere elaborate de unitatea de 
învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional); 

 admiterea candidaților și afișarea rezultatelor; 

 transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care absolvenții au fost 
admiși și repartizați. 

După cele două etape de admitere în învățământul profesional de stat, în cazul în care rămân locuri 
libere, se va realiza repartizarea, redistribuirea și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
județeană de admitere. 
 Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor, este 
necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de 
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de 
învăţământ. 

 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 
 
 
Pentru anul școlar 2021- 2022: 
 

(1) înscrierea în învățământul profesional se face în urma unui proces de informare și consiliere a elevilor; 
(2) înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face la unitatea de 
învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza opțiunii candidatului 
pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în 
ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere; 
(3) înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional a elevilor din clasa a VIII-a și a 
absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. 

Unitățile de învățământ gimnazial eliberează o singură fișă de înscriere în învățământul profesional de 
stat fiecărui elev de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată, care optează pentru înscrierea la învățământul 
profesional de stat pentru fiecare etapă menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional de 
stat.  
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CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE 

 
Admiterea în învățământul profesional de stat se realizează, în conformitate cu metodologiile în 

vigoare, în fiecare etapă. 
 

1. În cazul în care numărul candidaților nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, 
media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel: 

 
MAIP = MA = ( 20 x ABS + 80 x EN ) / 100 
unde: 
 
MAIP = media de admitere în învățământul profesional; 
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. 
 

2. În cazul în care numărul candidaților depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, media 
de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel: 

 
MAIP = MA = ( 70 x MA + 30 x PSA ) / 100  
unde: 
 
MAIP = media de admitere în învățământul profesional; 
MA = media de admitere, calculată conform art. 10 lit. a); 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 
 

3. În cazul în care vor exista, la o calificare profesională dintr-o unitate de învățământ, 2 candidați cu medii de 
admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a; 

b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
 
4. 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 acea calificare, care au mediile de 
admitere egale, mediile generale obținute la evaluarea națională de clasa a VIII-a egale, precum și mediile 
generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la 
opțiunea solicitată. 
5. În cazul în care există candidați, pentru admiterea în învățământul profesional de stat, care nu au susținut 
evaluarea națională, în calculul mediei de admitere se consideră că media generală obținută la evaluarea 
națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1). 
6. În cazul în care candidații au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care 
numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de 
învățământ, repartizarea lor pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de 
admitere în învățământul profesional de stat ca și criteriu de departajare și ordonare pe listă a candidaților 
admiși la fiecare calificare profesională. 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

 
Data-

limită/Perioada 
Activitatea 

 
10 mai 2021 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

 

10 mai 2021 Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, 
concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de 
învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională 
pentru învăţământul profesional de stat. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel 
judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale elevilor din 
clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România 
(SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi 
formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi. 
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în secţiuni 
distincte, informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul 
profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare. 
În broşură se va regăsi şi menţiunea că pentru acţiunile care presupun prezenţa la 
unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor este necesară informarea, prin 
telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de 
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în 
unitatea de învăţământ. 

 

10-14 mai 2021 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 
informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional 
de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2021-2022. 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului
şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în 
învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual, a metodologiei şi a 
calendarului admiterii, a modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în 
învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat, precum şi a unei adrese de e-
mail şi unui număr de telefon dedicate admiterii. 

 

21 mai 2021 Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor care cuprind informaţii despre 
admitere, pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi 
tipărită. 

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

profesional de stat 

 

1 martie-14 mai 2021 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2020-2021, şcolarizează elevi în 
clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, organizează şi desfăşoară activităţi de 
orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea 
cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea 
pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor 
oferite de învăţământul dual. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu 
sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă
educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul 
profesional de stat şi în învăţământul dual. 
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare [e-
mail, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor 
de învăţământ, CJRAE, inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ) etc.]. 

 

17 mai-11 iunie 2021 Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, 
cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a 
calendarului admiterii, a procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului 
de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a 
modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional 
şi învăţământul dual de stat. În judeţele în care există plan de şcolarizare pentru 
învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind 
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învăţământul dual. Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice 
de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 

 

17-28 mai 2021 ISJ/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) organizează târgul 
ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei educaţionale în cadrul acestui 
eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
profesional de stat şi/sau dual vor implica şi operatori economici parteneri.  
Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei educaţionale la 
nivel regional. 
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-
mail, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităţilor 
de învăţământ, CJRAE, ISJ etc.). 

 

16 iunie 2021 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile 
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor 
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea 
acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată. 

 

17 iunie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către 
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor 
specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată. 

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne; 
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar şi organizare 
comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

 

31 mai-4 iunie 2021 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc 
să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
NOTĂ: 
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere precum modelul aprobat ca 
anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de 
înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă"). 

 

7-14 iunie 2021 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere,
conform prevederilor din anexa nr. 4 şi anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei 
şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
NOTĂ: 
Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 
examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 
lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 
moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de 
învăţământ de provenienţă până la data de 16 iunie 2021. 

 

15-18 iunie 2021 Desfăşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă conform prevederilor din anexa nr. 4 şi anexa nr. 6 la Ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă. 

 

18 iunie 2021 Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a 
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică
centralizată. 

 
28 iunie-2 iulie 2021 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii 

au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

 
2 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 

participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de 
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învăţământ gimnazial de provenienţă. 

 

13 iulie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în 
format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a 
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării 
introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată. 
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

Pregătirea admiterii 

 

2 octombrie 2020-23 
aprilie 2021 

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru 
minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru 
romi. 
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile 
speciale pentru romi. 
NOTĂ: 
După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

 

5 octombrie 2020-29 
aprilie 2021 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă. 
NOTĂ: 
Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă pot fi eliberate şi on-line. În 
această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ 
din care provine candidatul, în format .pdf, având semnătura electronică a 
emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine 
atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne 
proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal 
al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romă. 

 

29 aprilie 2021, 
ora 16,00 

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării 
scrise, de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în 
vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi. 
NOTĂ: 
Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu 
va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învăţământul 
profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022! 

 

10 mai 2021 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 
NOTĂ: 
Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere 
judeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat 
prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă 
locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional 
la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere 
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

Admiterea pe locurile speciale pentru romi 

 

16-19 iulie 2021 Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de 
stat pe locurile speciale pentru romi de către candidaţii care solicită acest lucru şi de 
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de 
învăţământ sau prin formular transmis electronic. 
NOTĂ: 
Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice 
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

 
19 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la 

ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
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20 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi comunicarea 
rezultatelor candidaţilor. 
NOT Ă: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în şedinţă publică în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de 
înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia judeţeană de admitere, 
publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi 
comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 11 iunie 2021. Şedinţa publică
se poate organiza on-line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru 
conectarea on-line, unităţile de învăţământ gimnazial de provenienţă a candidaţilor 
vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on-line.
Mediile de admitere pentru candidaţii romi care candidează pe locurile speciale 
pentru romi în învăţământul profesional şi dual de stat se calculează conform art. 12 
alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, 
indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de 
admitere. 
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la 
etapele ulterioare de admitere. 

 
Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale 

(CES) în unităţile de învăţământ de masă 

Pregătirea admiterii 

 

10 mai 2021 Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru 
candidaţii elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare). 
NOTĂ: 
Locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de comisiile de admitere 
judeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat 
prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă 
locuri speciale pentru candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ 
profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere 
independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

 

12 aprilie- 
18 iunie 2021 

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii 
diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES. 
NOTĂ: 
Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe 
locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în 
calitate de invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi 
profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi 
factori reprezentativi. După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de 
informare/instruire. 

Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă 

 

16-19 iulie 2021 Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de 
stat pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unităţi de învăţământ de masă 
de către candidaţii şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, 
la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.  
NOTĂ: 
Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice 
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

 

18-19 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate 
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti. 
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20 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 
învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
NOTĂ: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în şedinţă 
publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor 
completate în fişa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia 
judeţeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al 
municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 11 
iunie 2021. Şedinţa publică se poate organiza on-line. Pentru candidaţii care nu 
dispun de mijloace pentru conectarea on line, unităţile de învăţământ gimnazial de 
provenienţă a candidaţilor vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării 
on-line. 
NOTĂ: 
Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES, care candidează pe locurile special 
destinate acestora, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, 
cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se 
organizează probă suplimentară de admitere. 

 

 Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi 
cei care au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au 
fost repartizaţi vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual 
pentru participarea la etapele ulterioare de admitere. 

 

 Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi 
cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au 
fost repartizaţi vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual 
pentru participarea la admiterea în învăţământul de masă. 

 
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)

 

15-19 iulie 2021 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar 
judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la 
data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de 
repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de 
aceştia. 
NOTĂ: 
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt 
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, 
incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 
liceal de stat. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat 

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat 

 

5-14 iulie 2021 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi 
a părinţilor/ reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul 
profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor 
claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la 
evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia 
informatică centralizată. 
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în 
învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta. 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor 
din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. 
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5-14 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi 
dual de stat. 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional 
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a 
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii romi -
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES -
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 

 

14 iulie 2021 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.
La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar 
numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul 
de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor 
suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de 
desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, 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 candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la 
celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în 
care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul 
profesional, pentru fiecare calificare profesională Unităţile de învăţământ care 
organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul 
profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, precum şi 
procedura de preselecţie. 

 

15-16 iulie 2021 
Pentru candidaţii 
care optează pentru 
unităţile de 
învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează preselecţie. 

 

15-16 iulie 2021 
Pentru candidaţii 
care optează pentru 
unităţile de 
învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ 
care a organizat sesiunea de preselecţie. 
Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de
admitere, la o unitate de învăţământ şi calificări la care nu s-au organizat probe de 
preselecţie în învăţământul profesional sau probe eliminatorii în învăţământ dual 
până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul profesional, 
respectiv în învăţământul dual. 
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi 
însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii 
detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare 
de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). 
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul 
profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de 
înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea înscrierii la alte unităţi de 
învăţământ care organizează învăţământ profesional sau dual la calificări la care nu 
s-au organizat probe de preselecţie (respectiv probe eliminatorii în cazul 
învăţământului dual). 
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15-20 iulie 2021 
Pentru candidaţii 
care optează pentru 
unităţile de 
învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Ridicarea, de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de înscriere la 
învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a 
organizat sesiunea de preselecţie. 
NOTĂ: 
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, 
aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte
calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. În cazul retragerii 
fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de 
aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat proba respectivă de 
preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă. 

 

15-20 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care 
şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au 
organizat probe de preselecţie, respectiv eliminatorii, pe baza fişei de înscriere în 
învăţământul profesional şi dual de stat. 
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de 
înscriere prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat în 
sesiunea de preselecţie. De asemenea, se pot înscrie şi candidaţi care au fost 
respinşi la probe eliminatorii organizate în învăţământul dual. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ 
care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza 
aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi 
a calificărilor profesionale pentru care optează. 

 

20 iulie 2021 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor înscrişi la 
învăţământul profesional de stat. 
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de 
admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai 
mare decât numărul locurilor oferite - situaţie în care se va preciza dacă se 
organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu 
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba 
suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste 
calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru fiecare 
calificare profesională. 

 

21-22 iulie 2021 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere. 
NOTĂ: 
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ 
pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile, în condiţiile mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu 
privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau 
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de 
locuri. 

 
22 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de 

învăţământ care au organizat proba. 

 

23 iulie 2021 Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. Rezolvarea 
contestaţiilor. 
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 
contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară 
de admitere. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional. 
Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei 
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul 
profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au 
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desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere. 

 

26 iulie 2021 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru 
învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în 
învăţământul profesional de stat. 
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul 
profesional de stat. 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în 
urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 
formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor 
fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a
numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în 
situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru 
constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor în limita locurilor 
disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor 
fi invitaţi să participe. 

 

27-28 iulie 2021 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de către candidaţii 
declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul 
profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 
învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în 
liceu. 

 

27-28 iulie 2021 Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au 
fost declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii 
dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot 
fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în 
această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de 
înscriere. 

 

28 iulie 2021 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma 
finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de 
admitere. 

 

29 iulie 2021 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti nu va repartiza candidaţi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la 
care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul 
dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de 
numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 

 

29 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a 
de admitere la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual din 
judeţ/municipiul Bucureşti. 

 

30 iulie 2021 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a listei candidaţilor 
înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, 
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor 
speciale. 
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, 
aceştia vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-
au marcat în fişa de înscriere. 
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi 
şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat. 
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30 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a 
de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din 
învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti. 

 

30 iulie 2021 Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere 
pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din 
judeţ/municipiul Bucureşti. 
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru 
etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul 
Bucureşti. 

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

 

26-30 iulie 2021 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru 
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat 
fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în 
învăţământul dual. 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

 

30 iulie-3 august 
2021 

Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 
participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus 
dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de 
învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza 
fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional 
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a 
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 
corigenţă sau repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii romi -
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES -
nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 

 

3 august 2021 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul
profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional. Pentru 
unităţile de învăţământ şi calificările profesionale la care se organizează probe de 
preselecţie/probe eliminatorii şi/sau probe de admitere, indiferent de numărul 
candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă de admitere 
ca urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor 
disponibile, se vor afişa împreună cu lista candidaţilor înscrişi şi informaţiile 
privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de 
identitate necesare candidaţilor, 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 candidaţi depăşeşte 
numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea 
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, 
în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.
În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor 
libere la care se organizează sesiune de preselecţie, însoţită de menţiunea că 
candidaţii respinşi la proba de preselecţie în etapa a II-a de admitere care nu au 
completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea 
de învăţământ nu organizează preselecţie vor fi repartizaţi de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pe locurile libere după finalizarea 
etapei a II-a de admitere. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul 
profesional, pentru fiecare calificare profesională. Unităţile de învăţământ care 
organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul 
profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, precum şi 
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procedura de preselecţie. 

 

4-5 august 2021 
Pentru candidaţii 
care optează pentru 
unităţile de 
învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează preselecţie. 

 

4-5 august 2021 
Pentru candidaţii 
care optează pentru 
unităţile de 
învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează sesiune 
de preselecţie 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie de către unitatea de învăţământ 
care a organizat sesiunea de preselecţie. 
Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile 
libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul 
profesional eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de 
înscriere la învăţământul profesional şi dual în vederea participării la etapa de 
repartizări şi redistribuiri pe locurile libere. 
Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, 
aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte 
calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.
În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi 
însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii 
detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare 
de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Rezultatele obţinute la 
probele de preselecţie nu pot fi contestate. 

 
6-9 august 2021 Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ la care 

numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri. 

 
9 august 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de 

învăţământ care au organizat proba. 

 

10 august 2021 Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere Rezolvarea 
contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. 
Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 
contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ care au organizat proba suplimentară 
de admitere. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional. 
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul 
profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au 
desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere. 

 

11 august 2021 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru 
învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în 
învăţământul profesional de stat. 
Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul 
profesional de stat. 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în 
urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 
formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor 
fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru 
constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană/a 
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municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin 
redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 

 

12-16 august 2021 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de 
înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, 
cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

 

17 august 2021 Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a 
situaţiei locurilor neocupate în învăţământul profesional de stat, inclusiv în 
învăţământul dual. 

 

 Cu acest prilej, unităţile de învăţământ, care au în ofertă calificări la care conform 
propriilor proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecţie în 
învăţământul profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut 
probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de 
numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma 
consultării cu operatorii economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să îşi 
completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire 
organizate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 
informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu 
privire la acest acord. 

 
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de 

admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

 

18 august 2021 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei cu 
locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile 
libere şi de rezolvare a cazurilor speciale Afişarea graficului, pe zile şi intervale 
orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a 
cazurilor speciale. 

 

19-20 august 2021 
(conform graficului 
afişat de comisia de 
admitere judeţeană/a 
municipiului 
Bucureşti) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti a candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele 
anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea 
dosarelor de înscriere. 
Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de 
admitere, nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin 
redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au 
constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică 
la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au 
întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu, precum şi 
părinţii/tutorii legali ai acestora. 
NOTĂ: 
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la 
care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de 
preselecţie la admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului 
dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor
înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al 
unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către 
unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional
de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal 
constituite. 
 

 

20 august 2021 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a 
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea 
dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile 
realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

 
20 august 2021 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi 

redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia 
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informatică centralizată. 

 
COMPLETAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR 

 
Părinții și candidații trebuie să verifice: 
- corectitudinea datelor înscrise în fișa de înscriere;  
- corectitudinea notelor, calculul mediilor (media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire) și 

a codurilor aferente liceelor pentru care s-a optat. 
Atenție la prioritatea opțiunilor pentru calificările profesionale din unitatea de învățământ! Prima 

opțiune scrisă este și prima luată în considerare. Numărul de ordine al opțiunilor este esențial în 
algoritmul repartizării. 

De reținut: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere de către unitatea de învățământ gimnazial. Nu se eliberează 

fișă de înscriere elevilor de clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 

 

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 
 
În perioada 05 - 14 iulie 2021, unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de înscriere în 

învățământul profesional de stat, completată de către secretariate, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minori, cu numele și codul unității de învățământ gimnazial, media 
claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a.  

Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi 
pentru calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice 
din unitatea de învăţământ gimnazial.  

Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi 
îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din 
oferta şcolii. 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat se realizează în perioada 05 - 
14 iulie 2021.  

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. 

În data de 14 iulie 2021, la sediile unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul 
profesional, se vor afișa listele cu candidații înscriși în învățământul profesional. În perioada 15-16 iulie 
2021, se derulează proba de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia. În 
data de 20 iulie 2021, se va actualiza lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat.  

La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de 
învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind 
probele suplimentare de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în 
considerare pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte 
numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, 
în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.  

Proba suplimentară de admitere se va desfășura în perioada 21-22 iulie 2021. În data de 22 iulie 
2021, se vor afișa rezultatele la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au 
organizat proba. În data de 23 iulie 2021, se pot depune contestaţii la proba suplimentară de admitere, 
soluționarea acestora realizându-se în aceeași zi. Unităţile de învăţământ care au organizat proba 
suplimentară de admitere vor afișa rezultatele finale.  
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În data de 26 iulie 2021, la sediile unităților de învățământ profesional se va afișa lista candidaților 
admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, însoțită de precizările privind depunerea 
dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, precum și despre înmatricularea/ redistribuirea lor.  

În perioada 27 - 28 iulie 2021, candidații respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi 
în învăţământul dual  pot ridica fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat și se pot înscrie 
în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere 
în liceu. 

În aceeași perioadă, se depun dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați 
admiși, dosarele de înscriere cuprinzând: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către 

unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis 
(este necesară prezentarea originalului pentru certificare); 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională; 
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original; 
e) fișa medicală. 

 Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul 
depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a 
dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.   
 Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu 
documente scanate.  În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de 
identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.  Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin 
poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii.   
 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/ 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie 
certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în 
termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.   
 Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin 
fraudă.   

În data de 29 iulie 2021, Comisia de admitere județeană va rezolva și cazurile speciale ale 
absolvenților învățământului gimnazial. 

În data de 30 iulie 2021, se va afișa lista cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învăţământul profesional de stat din judeţ. 

 
 

A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 
 

 
Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar 

nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau 
învăţământul profesional, se organizează a doua etapă de admitere pe locurile rămase libere. Admiterea 
se face în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional de stat, conform 
criteriilor prevăzute în metodologie. 

În perioada 26 - 30 iulie 2021, unitățile de învățământ gimnazial eliberează fişele de înscriere pentru 
învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I 
de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual. 

În perioada 30 iulie – 3 august 2021, absolvenții de clasa a VIII-a se înscriu la unitățile de 
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat. Unităţile de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul profesional oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea 
de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 



Admiterea în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021 - 2022 
 

  44  

 Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate 
acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 

În data de 3 august 2021, la sediile unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul 
profesional, se vor afișa listele cu candidații înscriși în învățământul profesional. La unităţile de învăţământ 
şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât 
numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind probele suplimentare de 
admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, 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 candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la 
calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se 
organizează proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste 
calificări.  

Proba suplimentară de admitere se va desfășura în perioada 6-9 august 2021. În data 9 august 
2021, se vor afișa rezultatele la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au 
organizat proba. În data de 10 august 2021, se pot depune contestaţii la proba suplimentară de admitere, 
soluționarea acestora realizându-se în aceeași zi. Unităţile de învăţământ care au organizat proba 
suplimentară de admitere vor afișa rezultatele finale.  

În data de 11 august 2021, la sediile unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul 
profesional, se va afișa lista candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional de stat, însoțită 
de precizările privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fișelor 
de înscriere de către candidații respinși.  

În perioada 12 - 16 august 2021, absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați 
admiși, dosarele de înscriere cuprinzând: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea 

de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este 
necesară prezentarea originalului pentru certificare); 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională; 
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original; 
e) fișa medicală. 
 
Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu 

documente scanate.  În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de 
identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.  Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin 
poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii.   

 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/ 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie 
certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în 
termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.   

 Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin 
fraudă.   

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la 
admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de 
înscriere. 

De asemenea, candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află 
sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor 
de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru 
constituirea formaţiunilor de studii, prin comisia de admitere judeţeană, prin repartizarea de alţi candidaţi şi, 
după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 
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REPARTIZĂRI ȘI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ȘI REZOLVAREA 
CAZURILOR SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

 
În data de 18 august 2021, se va afişa, de către comisia de admitere judeţeană, lista cu locurile libere 

şi graficul, pe zile și intervale orare, al activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de 
rezolvare a cazurilor speciale. 

În perioada 19 - 20 august 2021, comisia de admitere judeţeană va rezolva cazurile speciale, va 
repartiza candidații aflați în diverse situații (nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au 
fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere) și va redistribui 
candidaţii admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. 

Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la 
calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu. 

 
 
ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI 
 
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face în limita a 1-2 locuri/fiecare 

clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare peste numărul de locuri 
acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, aprobat de Ministerul Educației. 

În perioada 2 octombrie 2020-23 aprilie 2021, în cadrul ședinţelor de instruire, inspectorii şcolari 
pentru minorităţi prezintă profesorilor diriginţi procedurile de admitere pe locurile speciale pentru rromi. În 
aceeași perioadă au loc și ședințe de instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi. 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor se va face în perioada 05 
octombrie 2020 - 29 aprilie 2021. 

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie, 
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, 
având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării 
revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei 
recomandări de apartenenţă la etnia rromă. 

Până la data de 29 aprilie 2021, are loc depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal 
a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea 
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 

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

Locurile speciale pentru candidații rromi vor fi afișate în data de 10 mai 2021. 
Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face la IȘJ 

Teleorman în data de 19 iulie 2021.  
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se realizează în ședință publică, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, în data de 20 iulie 
2021,  ora 10,00, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria.  Şedinţa publică se poate 
organiza on-line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru conectarea on-line, unităţile de 
învăţământ gimnazial de provenienţă a candidaţilor vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării 
on-line. 

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi vor ridica fişa de înscriere pentru a putea 
participa la etapele ulterioare de admitere. 
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ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE 
CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ 

 

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face în limita a 1-2 
locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare peste 
numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, aprobat de Ministerul 
Educației.. 

 Până la data de 08 februarie 2021 se obţine certificatul de orientare şcolară şi profesională emis de 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale a elevului. Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document 
acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru 
admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă. 

Până la aceeași dată, părintele/reprezentantul legal depune şi înregistrează  la unitatea de învăţământ 
de provenienţă, certificatul de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE, care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unităţi de 
învăţământ de masă. 

Locurile distinct alocate candidaților cu CES vor fi afișate în data de 10 mai 2021. 
În perioada 12 aprilie-18 iunie 2021, au loc ședinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, 

organizate de profesorii diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de 
masă pentru elevii cu CES. 

 Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct 
alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/ 
CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi.  

Între 16 - 19 iulie 2021, candidaţii care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES în unităţile de învăţământ de masă şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea 
de învăţământ completează opţiunile în anexa fişei de înscriere. 

 
           * Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită poate 
conduce la o repartizare nedorită! 

 
Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pe locurile alocate pentru candidații 

cu CES se face în perioada 18-19 iulie 2021, la IȘJ Teleorman.  
În data de 20 iulie 2021, va avea loc repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate 

candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se face în ședință publică, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, 
ora 10,00, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria. Şedinţa publică se poate organiza on-
line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru conectarea on-line, unităţile de învăţământ 
gimnazial de provenienţă a candidaţilor vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on-line. 

 
Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost 

repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, vor ridica fişele de 
înscriere la învățământul profesional și dual pentru a putea participa la etapele ulterioare de admitere. 

 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL 

 
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele 

prevăzute de reglementările pentru învățământul profesional de stat în concordanță cu prevederile O.M.E.C. 
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nr. 5457/2020 din 31 august 2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021 - 2022, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul profesional special se 
organizează de către comisia de admitere județeană în perioada 15 - 19 iulie 2021, pe locurile alocate 
învățământului profesional special. 

 
Documentele necesare pentru înscrierea în învățământul profesional special:  

 cerere de înscriere;  

 certificat de orientare școlară și profesională eliberat de COSP;  

 cartea de identitate (dacă este cazul) /certificatul de naștere, în copie certificată în conformitate cu 
originalul;  

 adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională (dacă există); 

 foaia matricolă pentru clasele V – VIII / X (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și 
original; 

 fișa medicală sintetică, în copie xerox. 
Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special se v a  face în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional. 
 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană. 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, 
CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 

învăţământ 

Domeniul 
pregătirii 
de bază 

Calificarea 
profesională

Codul 
specialităţii

Număr 
clase 

Număr 
locuri 

Număr 
locuri 
romi 

Număr 
locuri 
CES 

1 

LICEUL 
TEHNOLOGIC  

NR. 1 
ALEXANDRIA 

Mecanică  
Mecanic 

auto 
527 1 24 1 

1 

Electric 

Electrician 
exploatare 
centrale, 
statii și 
rețele 

electrice 

570 1 24 1 

 
 

1 

Turism și 
alimentație 

Ospătar 
(chelner) 

vânzător în 
unități de 

alimentație 

599 1 24 1 

 
 

1 

2 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„NICOLAE 
BĂLCESCU” 

ALEXANDRIA 

Mecanică  
Mecanic 

auto 
527 1 24 1 

1 

Comerț 
Comerciant 
- vânzător 

597 1 24 1 
1 

Industrie 
alimentară 

Brutar – 
patiser – 

preparator 
produse 
făinoase 

603 1 24 1 

 
 

1 

4 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
Mecanică  

Mecanic 
auto 

527 2 48 2 
2 
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„ANGHEL 
SALIGNY” 

ROȘIORII DE 
VEDE  

Industrie 
alimentară 

Brutar – 
patiser – 

preparator 
produse 
făinoase 

603 1 24 1 

 
 

1 

5 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„ANGHEL 
SALIGNY” 

ROȘIORII DE 
VEDE / LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„EMIL 
RACOVIŢĂ” 
ROŞIORII DE 

VEDE 

Mecanică 
Mecanic 
agricol 

536 1 24 1 

 
 
 
 
 

1 

6 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„GENERAL 
DAVID 

PRAPORGESCU” 
TURNU 

MĂGURELE 

Turism și 
alimentație 

Ospătar 
(chelner) 

vânzător în 
unități de 

alimentație 

599 1 24 1 

 
 
 

1 

7 

LICEUL 
TEHNOLOGIC  

„SF. 
HARALAMBIE” 

TURNU 
MĂGURELE 

Agricultură  
Agricoltor 
culturi de 

câmp  
587 0,5 12  

1 
 

 
 

1 

Agricultură Zootehnist 593 0,5 12 

Mecanică 
Mecanic 

auto 
527 1 24 1 

1 

8 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

"ANDREI 
ȘAGUNA" 

BOTOROAGA 

Mecanică 

Lăcătuș 
mecanic 
prestări 
servicii 

538 1 24 1 

 
 

1 

 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL DE 
STAT, CLASA A IX-A, FRECVENȚĂ ZI, ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Domeniul 
pregătirii 
de bază 

Calificarea 
profesională 

Codul 
specialităţii 

Număr 
clase 

Număr 
locuri 

1 
CENTRUL ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
ALEXANDRIA 

Industrie 
textilă și 
pielărie 

Confecționer 
produse 
textile 

620 1 12 
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SECȚIUNEA a III-a 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DE STAT 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 
pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, 
cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, 
conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2021-2022. 

 
Pentru anul școlar 2021 - 2022, admiterea în învățământul dual se realizează în două etape, iar 

fiecare etapă presupune următoarele: 
 

 înscrierea candidaților se realizează la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat; 

 în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât 
numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere 
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile se afişează şi 
precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe 
eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii 
organizatorice); 

 probele de admitere (se desfășoară, în perioada menționată de calendarul admiterii în 
învățământul dual, dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea școlară; 

 admiterea candidaților și afișarea rezultatelor; 

 transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși. 
 
După cele două etape de admitere în învățământul dual, în cazul în care rămân locuri libere, se va 

realiza repartizarea, redistribuirea și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. 
 Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor, este 
necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de 
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de 
învăţământ. 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 
 

Absolvenții clasei a VIII-a din promoția 2021, precum și absolvenții clasei a VIII-a din promoțiile 
anterioare, se înscriu în învățământul dual, la cursuri de zi. 

În conformitate cu prevederile O.M.E.C. nr 5449/2020, completat prin Ordinul 3337/2021, respectiv 
Ordinul 3775/2021, privind  organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în invățământul profesional 
de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022, se vor respecta următoarele: 

(1)  înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual se face în urma unui proces de 
informare și consiliere a elevilor; 

(2)  înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul dual se face la unitatea de învățământ 
care are ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza opțiunii candidatului pentru o 
calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea 
preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere; 

(3)  înscrierea în vederea admiterii în învățământul dual a elevilor din clasa a VIII-a și a absolvenților 
clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul 
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profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial, la care se anexează fișa de opțiuni pentru 
învățământul dual eliberată de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.  

    Unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de 
stat pentru fiecare elev de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată, care optează pentru înscrierea în 
învățământul dual.  

 

 
CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE 

 
Admiterea în învățământul dual se realizează, în conformitate cu metodologiile în vigoare, în fiecare etapă. 
 
1. În cazul în care numărul candidaților nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ și 
nu s-au organizat probe de admitere, media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel: 
                                             

MAID = MA = ( 20 x ABS + 80 x EN ) / 100 
unde: 
MAID = 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. 
 
2. În cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 
învățământ sau în situația în care numărul de candidați este mai mic decât numărul locurilor oferite, dar s-au 
organizat probe de admitere, media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, astfel: 

 
MAID = MA = ( 70 x MA + 30 x PSA ) / 100 

unde: 
MAID = media de admitere în învățământul dual; 
MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a); 
PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii 
parteneri, calculată în conformitate cu art. 9, alin (7). 
 
3. În cazul în care vor exista, la o calificare profesională dintr-o unitate de învățământ, 2 candidați cu medii de 
admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 
- dacă s-au organizat probe de admitere: 

a) media probelor de admitere; 
b) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a; 
c) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a,  
- dacă nu s-au organizat probe de admitere: 
a) media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
 

4. 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 acea calificare, care au mediile de 
admitere egale, mediile generale obținute la evaluarea națională de clasa a VIII-a egale, precum și mediile 
generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la 
opțiunea solicitată. 
 
5. În cazul în care există candidați, pentru admiterea în învățământul dual, care nu au susținut evaluarea 
națională, în calculul mediei de admitere se consideră că media generală obținută la evaluarea națională 
susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1). 
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6. În cazul în care candidații au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care 
numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de 
învățământ, repartizarea lor pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de 
admitere în învățământul dual ca și criteriu de departajare și ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare 
calificare profesională. 
 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU CALIFICĂRI 

PROFESIONALE DE NIVEL 3, CONFORM CADRULUI NAȚIONAL AL 

CALIFICĂRILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 
 
Data-
limită/Perioada 

Activitatea 

Pregătirea admiterii
10 mai 2021 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de 

verificare a cunoștințelor de limbă maternă. 
10 mai 2021 Afişarea ofertei educaţionale aprobate pentru învăţământul dual, concretizată în 

domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici 
parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediul 
unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă 
educaţională pentru învăţământul dual. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel 
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul 
informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi 
corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care 
aceştia sunt asociaţi. 
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde în secţiuni 
distincte informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul 
profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022. 
Postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare. 
În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la 
unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon 
sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de 
depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în 
unitatea de învățământ. 

10-14 mai 2021 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 
informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de 
stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022 Afişarea în unităţile de 
învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi părinţilor cu 
privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual 
(metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de 
înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. 

21 mai 2021 Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor care cuprind informaţii despre 
admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită. 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor  
în învăţământul dual

1 martie-14 mai 2021 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2020-2021, şcolarizează elevi în 
clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare 
şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei 
muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin 
învăţământul profesional, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual, 
dar şi prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de orientare şi consiliere se 
derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de 
asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual. 
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Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-
mail, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților 
de învățământ, CJRAE, ISJ etc.). 

17 mai-11 iunie 2021 Şedinţe/Acţiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu 
elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru prezentarea metodologiei şi a 
calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la 
învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a modului de 
completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de 
stat. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod 
obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual. Acţiunile menţionate se 
pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, 
videoconferinţă    on-line etc.). 

17-28 mai 2021 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei 
educaţionale în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care au ofertă 
educaţională pentru învăţământul dual şi/sau pentru învăţământul profesional de stat 
vor implica şi operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi 
o secţiune dedicată ofertei educaţionale la nivel regional. 
Acţiunile menţionate se pot organiza şi prin mijloace electronice de comunicare (e-
mail, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților 
de învățământ, CJRAE, ISJ etc.). 

16 iunie 2021 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile 
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor 
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea 
acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată. 

17 iunie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către 
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor 
specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată. 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne; 
- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă(calendar şi organizare 
comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual) 

31 mai – 4 iunie 2021 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să 
participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
NOTĂ: 
Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa 
de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere 
pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă sau maternă"). 

07-14 iunie 2021 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform 
prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu 
modificările ulterioare. 
NOTĂ: 
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 16 iunie 2021. 

15 – 18 iunie 2021 Desfăşurarea echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă conform prevederilor din Anexa 4 și Anexa 6 la ordinul MEC nr. 
5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare. 

18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă. 

18 iunie 2021 Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor 
cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
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maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată. 
28 iunie – 2 iulie 2021 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 

candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

2 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă la unităţile de 
învăţământ gimnazial absolvite. 

13 iulie 2021 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în 
format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a 
rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii 
acestora în aplicaţia informatică centralizată. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 
Pregătirea admiterii

02 octombrie 2020 – 23 
aprile 2021 

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru 
minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru 
romi. 
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile 
speciale pentru romi. 
NOTĂ: După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

05 octombrie 2020- 29 
aprilie 2021 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romă. 
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia romă pot fi eliberate şi on-
line. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de 
învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică 
a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine 
atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne 
proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal 
al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romă. 

29 aprilie 2021, ora 16 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, 
de apartenenţă la etnia romă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea 
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.  
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei 
perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în 
învăţământul profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022! 

10  mai 2021 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi.  
NOTĂ: Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc 
de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatorii 
economici şi se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri 
alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 
locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. 
Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ 
profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe 
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile. 

Admiterea pe locurile speciale pentru romi
16 – 19 iulie 2021 Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat 

pe locurile speciale pentru romi de către candidaţii romi care solicită acest lucru şi de 
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ 
sau prin formular transmis electronic. 
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.  
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

19 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi la 
ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

20 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor 
candidaților.  
NOTĂ: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se   face în şedinţă publică în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de 



Admiterea în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021 - 2022 
 

  54  

înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia judeţeană  de admitere, 
publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și 
comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021. Şedinţa publică se 
poate organiza on line. Pentru candidaţii care nu dispun de mijloace pentru 
conectarea on line, unităţile de învăţământ gimnazial, de provenienţă a candidaţilor, 
vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on line. 
Mediile de admitere pentru candidaţii romi care candidează pe locurile speciale 
pentru romi în învăţământul profesional și dual, de stat se calculează conform art. 12 
alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional 
al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Pot fi repartizaţi candidaţi romi la clasele de învăţământ dual la care, conform 
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul 
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului 
scris din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de dual respectivă de 
alocare a locurilor suplimentare pentru romi peste numărul de locuri solicitate iniţial 
de operatorul economic respectiv pentru şcolarizarea în învăţământul dual. 
Candidaţii nerepartizaţi vor ridica fişele de înscriere în vederea participării la etapele 
ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaţilor pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES 
 în unităţile de învăţământ de masă

Pregătirea admiterii 
8 februarie 2021 Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de 

CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului 
NOTĂ: 
Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, 
conform prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea serviciilor de 
sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru 
admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ 
de masă. 

8 februarie 2021 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a certificatului de 
orientare şcolară şi profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa 
unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile 
distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă. 

10 mai 2021 Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii 
elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare). 
NOTĂ: 
Pentru învăţământul dual, locurile speciale pentru candidaţii cu CES se stabilesc de 
comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti împreună cu operatorii 
economici şi se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori ca locuri 
alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 
locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. Nu se alocă locuri speciale pentru 
candidaţii cu CES la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se 
organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la 
care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de 
admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri 
disponibile. 

12 aprilie - 18 iunie 2021 Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, 
privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CES. 
 NOTĂ: 
Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe 
locuri distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa în 
calitate de invitaţi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi 
profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi 
factori reprezentativi. După fiecare şedinţă se va întocmi proces-verbal de 
informare/instruire. 
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Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă
16-19 iulie 2021 Completarea opţiunilor în fișa de înscriere în învăţământul profesional și dual, de stat 

pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de 
către candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora, asistaţi de 
diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis 
electronic.   
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.  
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

18 -19 iulie 2021 Depunerea fişelor de înscriere însoţite de anexele cu opţiuni pentru locurile alocate 
pentru candidaţii cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. 

20 iulie 2021 Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 
învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
NOTĂ: Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se  face în şedinţă 
publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor 
completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia 
judeţeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al 
Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data  11 iunie 
2021. 
Şedinţa publică se poate organiza on line. Pentru candidaţii care nu dispun de 
mijloace pentru conectarea on line, unităţile de învăţământ gimnazial, de provenienţă 
a candidaţilor, vor asigura pentru aceştia mijloacele necesare conectării on line. 
NOTĂ: 
Mediile de admitere pentru candidaţii cu CES care candidează pe locurile special 
destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru 
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări 
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Pot fi repartizaţi candidaţi cu CES la clasele de învăţământ dual la care, conform 
procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul 
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului 
scris din partea operatorului economic implicat în formaţiunea de dual respectivă de 
alocare a locurilor suplimentare pentru candidaţi cu CES peste numărul de locuri 
acordate prin planul de şcolarizare în învăţământul dual. 
Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES,precum şi cei 
care au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost 
repartizaţi, vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual pentru 
participarea la etapele ulterioare admitere. 

 
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
15-19 iulie 2021 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar 
județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la 
data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de 
repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia. 
NOTĂ: 
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt 
similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, 
incluse în metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal 
de stat. 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual
Etapa I de admitere în învăţământul dual

5-14 iulie 2021 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorii care solicită înscrierea în 
învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu 
informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile 
generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a 
VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. 
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Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în 
învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită înscrierea în 
învăţământul dual. 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.  
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din 
clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. 

5-14 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de 
stat. 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual oferă 
informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a 
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă 
sau repetenţie. 
Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale 
destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale 
destinate acestora. 

14 iulie 2021 Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, a 
listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. 
În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai 
mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis 
susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea 
probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de 
desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). 
Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar 
la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de 
la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 
calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care 
candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei 
cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare 
calificare profesională. 

15-16 iulie 2021 
Pentru candidaţii care 
optează pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează probe 
eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acestora, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează probe eliminatorii. 

15-16 iulie 2021 
Pentru candidaţii care 
optează pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează probe 
eliminatorii 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unităţii de învăţământ care a 
organizat probe eliminatorii. Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul 
admiterii în învăţământul dual se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de 
admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la care nu 
s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de 
învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la 
termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în 
învăţământul profesional. 
În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai 
mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis 
susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma 
probelor eliminatorii, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de 
admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, 
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alte detalii organizatorice). 
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul 
dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele 
eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual de stat în vederea 
înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ profesional sau 
dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv probe 
eliminatorii în cazul învăţământului dual. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii 
nu pot fi contestate. 

15-20 iulie 2021 
Pentru candidaţii care 
optează pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează probe 
eliminatorii 

Ridicarea, de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii, a fişelor de înscriere la 
învăţământul profesional şi dual de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat 
probele. 
 NOTĂ: În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru 
calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe 
eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru 
celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii 
vor fi informaţi că, în cazul în care numărul candidaţilor 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 fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la probele 
eliminatorii, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au 
susţinut şi promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste 
probe. 

15-20 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care 
şcolarizează în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au 
organizat probe eliminatorii în învăţământul dual sau, respectiv, de preselecţie în 
învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi 
dual de stat. 
Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi care nu s-au înscris în perioadele de înscriere 
prevăzute mai sus. 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă 
sau repetenţie. 
Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat probe 
eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin 
completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor 
profesionale din învăţământul dual pentru care optează. 

20 iulie 2021 Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual. 
Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a 
candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la 
unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât 
numărul locurilor oferite, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de 
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile 
- situaţie în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte 
numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea 
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în 
situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei 
cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru 
fiecare calificare profesională. 

21-22 iulie 2021 Desfăşurarea probelor de admitere.  
NOTĂ: 
Probele de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi pentru 
calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de 
admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile 
în condiţiile mai sus menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la 
organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la 
calificarea/calificările respectivă(e). 
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22 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către unităţile de 
învăţământ care au organizat aceste probe. 

23 iulie 2021 Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele 
eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate. 
Rezolvarea contestaţiilor. 
Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, de către 
unităţile de învăţământ care le-au organizat Calcularea, de către comisiile de admitere 
din unităţile de învăţământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de 
calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual. 
Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti a candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi 
la admiterea în învăţământul dual de către toate unităţile de învăţământ, indiferent 
daca au desfăşurat sau nu probe de admitere. 

26 iulie 2021 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a 
candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de 
stat. 
Afişarea de către unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei 
candidaţilor admişi şi a celor respinşi. 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi. 
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma 
primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 
formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi 
înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de 
locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care 
nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor 
minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană/ a municipiului 
Bucureşti de admitere, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau 
unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 

27-28 iulie 2021 Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat de către 
candidaţii declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în 
învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de 
admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual sau în etapa a II-a de 
admitere în liceu. 

27-28 iulie 2021 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi. 
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către 
candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în 
ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia 
încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

28  iulie 2021 Transmiterea la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere, de către 
unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, a 
situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a 
candidaţilor admişi în această etapă de admitere. 

29 iulie 2021 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au 
organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere. 

29 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale. 
Transmiterea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la 
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a 
de admitere la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual din 
judeţ/municipiul Bucureşti. 
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30  iulie 2021 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a 
situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, 
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor 
speciale. 
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru 
etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul 
Bucureşti. 
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probă eliminatorie, aceştia 
vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat 
în fişa de înscriere. 
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi 
a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat şi, în mod distinct, 
în învăţământul dual. 

30 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la 
toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a 
de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din 
învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti. 

30 iulie 2021 
 

Afişarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere 
pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din 
judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual.  
ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru 
etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul 
Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual. 

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual
26 - 30 iulie 2021 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere 

pentru învăţământ profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s- au 
eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau 
în învăţământul dual. 
La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu 
rezultatul la proba/probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 
 NOTĂ: 
Se va elibera o singură fişă de înscriere.

30 iulie – 3 august 2021 Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 
participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi- au depus 
dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ 
care au ofertă educaţională învăţământ profesional de stat şi/sau învăţământ dual, pe 
baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat. 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional 
oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a 
opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 
 NOTĂ: 
Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă 
sau repetenţie. 
Pot participa la această etapă atât candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale 
destinate acestora, cât şi candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale 
destinate acestora. 

3 august 2021 Afişarea, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 
pentru învăţământ dual, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. 
Pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii 
şi/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru 
cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depăşirii 
numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, 
împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe 
(data, ora, locul de desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, 
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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 candidaţi depăşeşte 
numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea 
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, 
în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
În situaţia locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situaţia locurilor libere 
la care se organizează probe eliminatorii însoţită de menţiunea că candidaţii respinşi 
la proba de preselecţie în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe 
opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu 
organizează preselecţie vor fi repartizaţi de către comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere. 
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi 
înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională. 

4 – 5 august 2021 
Pentru candidaţii care 
optează pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează probe 
eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii, în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din 
învăţământul dual. 
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învăţământ care a 
organizat probele eliminatorii pentru calificările respective. 
Rezultatele probelor eliminatorii se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu 
precizarea privind posibilitatea candidaţilor respinşi de a fi repartizaţi pe locurile 
libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti. 
Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul 
profesional şi dual eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, 
fişele de înscriere la învăţământul profesional şi dual de stat în vederea participării la 
etapa de repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, 
după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. 
În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia 
nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări 
profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere.  
NOTĂ: 
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 

6 – 9 august 2021 
Pentru candidaţii care 
optează pentru unităţile 
de învăţământ şi 
calificările la care se 
organizează probe de 
admitere şi probe 
suplimentare de admitere 

Derularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi 
depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora 
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform 
graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe 
suplimentare. 

9 august 2021 Afişarea rezultatelor la probele de admitere şi la probele suplimentare de admitere de 
către unităţile de învăţământ. 

10 august 2021 Depunerea contestaţiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitere. 
Rezolvarea contestaţiilor. 
Afişarea rezultatelor în urma rezolvării contestaţiilor, de către unităţile de învăţământ 
care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitere. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de 
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul 
dual. 
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 
candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul 
profesional de stat şi în învăţământul dual, de către toate unităţile de învăţământ, 
indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba eliminatorie/admitere. 

11 august 2021 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului, a listei candidaţilor 
declaraţi admişi în învăţământul dual. 
Afişarea de către unităţile de învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor 
respinşi la învăţământul dual. 
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Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi. 
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în 
urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar. 
constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de 
înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim 
necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, 
prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 

12 – 16 august 2021 Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost 
declaraţi admişi În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de 
înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu 
condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

17 august 2021 Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din 
unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a 
situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în 
învăţământul dual. 
Cu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care conform 
propriilor proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecţie în 
învăţământul profesional sau calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe 
eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul 
candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării 
cu operatori economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să îşi completeze 
locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către 
comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia 
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord. 

 
Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti 
18 august 2021 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe pagina 

de internet a ISJ, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi 
redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale. Afişarea graficului, 
pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere 
şi de rezolvare a cazurilor speciale. 

19-20 august 2021 
(conform graficului 
afişat de comisia de 
admitere 
judeţeană/a municipiului 
Bucureşti) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 
Bucureşti. 
Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au 
fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de 
înscriere. 
Rezolvarea de către comisia judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de 
învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în 
limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la 
clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. 
Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au 
fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a 
formaţiunilor de studiu. 
NOTĂ: 
Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la 
admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual probe 
eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de 
învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori economici. 
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către 
unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional 
de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal 
constitute. 

20 august 2021 Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor 
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înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi 
învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 
speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a 
municipiului Bucureşti. 

20 august 2021 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi 
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia 
informatică centralizată. 

 
 

 
PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

 
În perioada 05 - 14 iulie 2021 unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de înscriere în 

învățământul profesional și dual de stat completată de către secretariate, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minori, cu informațiile privind datele personale ale absolvenților, 
mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a.  

În perioada 05 - 14 iulie 2021, absolvenții de clasa a VIII-a se înscriu la unitatea de învățământ care 
are ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și 
dual de stat.  

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. 

În data de 14 iulie 2021, la sediul unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual se 
va afișa lista candidaților înscriși în învățământul dual pentru fiecare calificare profesională, însoțită de 
precizări detaliate privind probele de admitere, dacă este cazul. 

Totodată, se vor afișa toate informațiile privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea 
calificării/calificărilor la care se organizează probe, cu posibilitatea redistribuirii la cealaltă calificare pentru 
care nu s-a organizat probă de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru 
această calificare. 

În perioada 21 - 22 iulie 2021 se vor desfășura probele de admitere. Acestea se organizează numai 
la unităţile de învăţământ şi pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscrişi este mai 
mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere 
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile în condiţiile mai sus menţionate 
referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările 
sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la 
calificarea/calificările respectivă(e). 

În data de 26 iulie 2021, la sediul unității de învățământ care organizează învățământ dual se vor afișa 
listele cu candidații admiși și cu candidații respinși. Afișarea va fi însoțită de precizări privind depunerea 
dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații 
respinsi.  

În perioada 27 - 28 iulie 2021, absolvenții depun, la unitatea școlară la care au fost declarați admiși, 
dosarele de înscriere cuprinzând: 

 
a) fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, în original; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către 

unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis 
(este necesară prezentarea originalului pentru certificare); 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională; 
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original; 
e) fișa medicală. 
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 Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul 
depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a 
dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.   
 
 Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu 
documente scanate.  În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de 
identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.  Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin 
poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii.   
 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/ 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie 
certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în 
termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.   
 Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin 
fraudă.   
 

Pe locurile eliberate de candidații admiși care, în perioada menționată anterior (27 - 28 iulie 
2021), își retrag fișele de înscriere sau nu își depun dosarele de înscriere, 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.  

În data de 29 iulie 2021, Comisia de admitere județeană va rezolva cazurile speciale, apărute 
după prima etapă de admitere.  

În data de 30 iulie 2021, se va afișa lista cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învăţământul profesional de stat din judeţ, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual. 

 

 
A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

 
Pentru absolvenții clasei a VIII-a care au fost respinși în etapa I, care nu s-au înscris la unitatea la care 

au fost admiși sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul dual și care solicită 
ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul dual, se organizează a doua etapă de admitere pe 
locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în calendarul admiterii în 
învățământul dual, conform criteriilor prevăzute în metodologie. 

În perioada 26 - 30 iulie 2021 unitățile de învățământ gimnazial eliberează fișa de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat completată de către secretariate, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minori.  

În perioada 30 iulie – 3 august 2021, absolvenții de clasa a VIII-a se înscriu la unitatea de 
învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat.  

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 
repetenţie. 

În data de 3 august 2021, la centrele de înscriere şi la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă 
pentru învăţământ dual, se va afișa lista candidaţilor înscrişi în învăţământul dual. Pentru unităţile de 
învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatorii şi/sau probe de admitere indiferent de 
numărul candidaţilor înscrişi, precum şi pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca 
urmare a depăşirii numărului de candidaţi înscrişi faţă de numărul locurilor disponibile se vor afişa, 
împreună cu lista candidaţilor înscrişi, informaţiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de 
desfăşurare a probelor, acte de identitate necesare candidaţilor, 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 candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările 
respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba 
suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
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În perioada 6 - 9 august 2021 se vor desfășura probele suplimentare de admitere, în cazul în care 
numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora 
indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit şi 
afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează probe suplimentare. 

În data de 11 august 2021, la sediul unităților de învățământ care organizează învățământ dual se vor 
afișa listele cu candidații admiși și cu candidații respinși. Afișarea va fi însoțită de precizări privind 
depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de opțiuni de către 
candidații respinși. 

În perioada 12 - 16 august 2021, absolvenții depun, la unitatea școlară la care au fost declarați 
admiși, dosarele de înscriere cuprinzând: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, în original; 
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către 

unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat admis 
(este necesară prezentarea originalului pentru certificare); 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională; 
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original; 
e) fișa medicală. 

 Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul 
depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a 
dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.   
 Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu 
documente scanate.  În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de 
identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.  Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin 
poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii.   
 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/ 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie 
certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în 
termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.   
 Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin 
fraudă.   

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii 
admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la 
admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de 
înscriere. 

De asemenea, candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află 
sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea dosarelor 
de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru 
constituirea formaţiunilor de studiu, prin comisia de admitere judeţeană, prin repartizarea de alţi candidaţi şi, 
după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 

În data de 17 august 2021, se va transmite situația locurilor neocupate la învăţământul profesional de 
stat din judeţ, inclusiv în învățământul dual. 

 
REPARTIZĂRI ȘI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ȘI REZOLVAREA 

CAZURILOR SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 
 
În data de 18 august 2021 se va afişa, de către comisia de admitere judeţeană, lista cu locurile libere 

şi graficul, pe zile și intervale orare, al activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de 
rezolvare a cazurilor speciale. 

În perioada 19 - 20 august 2021, comisia de admitere judeţeană va rezolva cazurile speciale, va 
repartiza candidații aflați în diverse situații (nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au 
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fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere) și va redistribui 
candidaţii admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. 

Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la 
calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu. 

 
 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI 
 
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face în limita a 1-2 locuri/fiecare 

clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare peste numărul de locuri 
acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. 

În perioada 2 octombrie 2020-23 aprilie 2021, în cadrul ședinţelor de instruire, inspectorii şcolari 
pentru minorităţi prezintă profesorilor diriginţi procedurile de admitere pe locurile speciale pentru rromi. În 
aceeași perioadă au loc și ședințe de instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi. 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor se va face în perioada 05 
octombrie 2020 - 29 aprilie 2021. 

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie, 
recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, 
având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării 
revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât şi părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei 
recomandări de apartenenţă la etnia rromă. 

Până la data de 29 aprilie 2021, ora 16,00, are loc depunerea şi înregistrarea de către 
părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de 
provenienţă, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 

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

Locurile speciale pentru candidații rromi vor fi afișate în data de 10 mai 2021. 
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se realizează în ședință publică, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, în data de 20 iulie 
2021, la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria, ora 10,00.  

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi vor ridica fișele de înscriere în vederea 
participării la etapele ulterioare de admitere.  

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAŢILOR CU 
CES  ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ 

 
Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face în limita a 1-2 

locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare peste 
numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022.  

 Până la data de 08 februarie 2021 se obţine certificatul de orientare şcolară şi profesională emis de 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale a elevului. Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document 
acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din O.M.E.C.T.S. nr. 5574/2011, cu modificările ulterioare, 
pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă. 

Până la aceeași dată, părintele/reprezentantul legal depune şi înregistrează  la unitatea de învăţământ 
de provenienţă, certificatul de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE, care atestă existenţa unei cerinţe 
educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unităţi de 
învăţământ de masă. 
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Locurile distinct alocate candidaților cu CES vor fi afișate în data de 10 mai 2021. 
În perioada 12 aprilie-18 iunie 2021, au loc ședinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, 

organizate de profesorii diriginţi, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de 
masă pentru elevii cu CES. 

 Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct 
alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de masă, specialişti din cadrul CJRAE, precum 
şi alţi factori reprezentativi.  

Între 16 - 19 iulie 2021, candidaţii care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu 
CES în unităţile de învăţământ de masă şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, 
completează opţiunile în fişele de înscriere la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic 
și are loc introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere, verificarea de către 
părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza 
de date computerizată şi listarea fişelor corectate. 

 
           * Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opţiune greşită poate 
conduce la o repartizare nedorită! 

 
În data de 20 iulie 2021, va avea loc repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate 

candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor. 
Repartizarea candidaţilor se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe 
baza opţiunilor completate în fişa de înscriere, care se va organiza la Școala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” din Alexandria, ora 10,00.  

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi 
dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, vor ridica fişele de înscriere la 
învățământul profesional și dual pentru a putea participa la etapele ulterioare de admitere.  

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, CLASA A IX-A, 
FRECVENȚĂ ZI, ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unității de 

învățământ 

Domeniul 
pregătirii 
de bază 

Calificarea 
profesională 

Codul 
specialității

Număr 
clase 

Număr 
locuri 

Număr 
locuri 
romi 

Număr 
locuri 
romi 

 
 

1 

 
 

ȘCOALA 
PROFESIONALĂ 

SAELELE 

Turrism și 
alimentație 

Ospătar 
(chelner) 

vânzător în 
unități de 

alimentație 

599 0,5 10 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 

Mecanică 
Mecanic 
agricol 

536 0,5 10 

2 
LICEUL 

TEORETIC 
ZIMNICEA 

Industrie 
textilă și 
pielărie 

Confecționer 
produse 
textile 

620 1 24 
 

1 
 

1 
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ANEXE 
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ANEXE 

ANEXA 1 

 

 

ANEXA A 

la Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv  

Nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 2021   

 

Domnule/Doamnă preşedinte,   

 

    Subsemnatul(a),. . . . . . . . . ., (nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . ., 

nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., apartament . . . . . . . . . ., 

sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . . . telefon . . . . . . . . . ., părinte/reprezentant legal al 

elevului/elevei . . . . . . . . . .,(nume, iniţiala tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a . . . . . . . . . ., la. . . . . . . . . . (unitatea 

de învăţământ) în anul şcolar 2020-2021, vă rog să aprobaţi cererea de echivalare a rezultatelor obţinute pe 

parcursul ciclului gimnazial la limba modernă . . . . . . . . . . / de evaluare a portofoliului, pentru admiterea în 

clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, 

cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2021-2022.   

    Menţionez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă . . . . . . . . . . pe parcursul 

învăţământului gimnazial.   

 

Data,  Semnătura,

 

Domnului/Doamnei preşedinte al Comisiei de înscriere   
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ANEXA 2 

 

ANEXA B 

la Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv  

 

Nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 2021   

 

Domnule/Doamnă preşedinte,   

 

    Subsemnatul(a),. . . . . . . . . .,(nume, prenume părinte) domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . ., 

nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., apartament . . . . . . . . . ., 

sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .telefon . . . . . . . . . ., părinte/reprezentant legal al elevului/elevei 

. . . . . . . . . . (nume, iniţiala tatălui, prenume), elev/ă în clasa a VIII-a . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., (unitatea de învăţământ)   

    în anul şcolar 2020-2021, vă rog să aprobaţi cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la 

examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu 

Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de 

predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2021-2022, astfel:   

    LIMBA MODERNĂ: . . . . . . . . . .   

   EXAMENUL SUSŢINUT ŞI ANUL SUSŢINERII: . . . . . . . . . .   

   INSTITUŢIA/ORGANIZAŢIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL /ADMINISTREAZĂ           

EXAMENUL: . . . . . . . . . .   

    CERTIFICATUL OBŢINUT   

    SERIA . . . . . . . . . . NR. . . . . . . . . . .   

    NIVELUL DE COMPETENŢĂ OBŢINUT: . . . . . . . . . .   

 

Data,  Semnătura,

 

Domnului/Doamnei preşedinte al Comisiei de înscriere   
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ANEXA 3 

 

ANEXA C 

la Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv  

 

Nr. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 2021   

 

Fişa de studiu a unei limbi moderne de circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal   

 

   1. Numele şi prenumele elevului/elevei . . . . . . . . . .   

   2. Limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a acesteia în regim bilingv, 

respectiv intensiv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2) . . . . . . . . . . .   

   3. Perioada de studiu a limbii moderne prevăzute la pct. 2. . . . . . . . . . .   

   4. Nr. de ore de studiu a limbii moderne/săptămână prevăzute la pct. 2 . . . . . . . . . .   

   5. Instituţia furnizoare de cursuri pentru limba modernă prevăzută la pct. 2* . . . . . . . . . .   

   * În cazul prevăzut la pct. 5, se anexează, ca document doveditor, o copie a adeverinţei emise de respectiva 

instituţie în care să se precizeze perioada de studiu a limbii moderne menţionate la pct. 2 şi nivelul lingvistic 

atins de cursant.   

 

   6. Studierea limbii moderne prevăzute la pct. 2. într-un alt sistem de învăţământ** . . . . . . . . . .   

   ** în cazul prevăzut la pct. 6, se anexează, ca documente doveditoare, copii ale foilor 

matricole/adeverinţelor/rapoartelor de progres de la unităţile de învăţământ din altă ţară.   

 

    Subsemnatul/subsemnata,.......... (numele şi prenumele), în calitate de.......... (părinte/reprezentant legal al 

elevului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că 

informaţiile de mai sus sunt conforme cu realitatea.   

 

 
Semnătura . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . 
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ANEXA 4 

 

 

ANEXA D  

la Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv  

 

Portofoliul: conţinut şi punctaj   

 

   1. Redactarea unui text, de maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa şcolară pentru 

limba modernă 1 - 40 p;   

   2. Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1. - 20 p;   

   3. Prezentarea orală a motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv (maximum 10 

minute) - 30 p.   

    Se acordă 10 p din oficiu.   

   Notă:    

   * Punctele 2 şi 3, respectiv înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1 şi 

prezentarea motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe acelaşi 

CD/DVD înregistrat şi inscripţionat cu Nume Prenume Elev_denumire limba modernă_ adm9_2021).   

   ** Portofoliul este însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere semnată de elev şi de părinte/reprezentatul 

legal, privind proprietatea intelectuală a conţinutului acestui document.   
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