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CAP. 1. ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL DE STAT 

 

 

         Învățământul profesional de stat este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului 

secundar superior, cu frecvență, cursuri de zi, și se finalizează cu examen de certificare a calificării 

profesionale.  

          Formarea profesională inițială prin învățământul profesional de stat constă în:  

a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul 

primului an de învățământ profesional;  

b) pregătire profesională generală și de specialitate, specifică unei calificări profesionale, pe 

parcursul celui de-al doilea și al treilea an de învățământ profesional. 

Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional de stat se desfășoară în cadrul orelor 

de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică și al stagiilor de pregătire practică stabilite prin 

planurile de învățământ.  

Orele de laborator tehnologic și orele de instruire practică se pot desfășura atât în laboratoarele 

și atelierele unității de învățământ, cât și la operatorul economic/instituția publică parteneră pentru 

pregătirea practică.  

Durata stagiilor de pregătire practică se stabilește prin planul-cadru de învățământ. Stagiile de 

pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituția publică parteneră dar pot fi 

organizate și în unitatea de învățământ. 

Absolvenții învățământului profesional de stat, care au finalizat stagiile de pregătire practică 

stabilite prin planul-cadru de învățământ, au dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a 

calificării profesionale.  

   

Dacă urmezi învățământul profesional ai următoarele avantaje: 

 

▪ poți dobândi o calificare profesională care îți permite să obții mai rapid un loc de 

muncă și să ai salariu mai repede decât colegii tăi, care optează pentru 

învățământul liceal; 

▪ vei beneficia, prin intermediul uni program național de susținere a 

învățământului profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON; 

▪ pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua 

să lucrezi pe o perioadă determinată (cu respectarea condițiilor legale) pentru a-ți 

face propriile economii; 

▪ angajatorii îi vor susține, acolo unde condițiile permit acest lucru, pe cei mai 

buni dintre elevi prin burse suplimentare de practică; 

▪ după finalizarea acestui program poți să lucrezi și în același timp, să îți continui 

studiile în cadrul liceului. 

 

 

Absolvenții învățământului profesional de stat, care promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass.  

Absolvenții învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale, pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, în vederea obținerii 

diplomei de bacalaureat. 
 

 



 
68 

 

Admiterea elevilor în învățământul profesional de stat, numit în continuare învățământ profesional, 

se face cu respectarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

profesional de stat, aprobate prin OMENCS nr. 5068/31.08.2016, a OMEC nr. 5449/31 august 2020 

privind organizarea, desfășurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în 

învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022 și a OME nr. 3775/6.05.2021 pentru 

modificarea și completarea OMEC nr. 5449/2020. 

 

Extras din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat: 

  

Art. 2. (1) Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții 

clasei a VIII-a din seriile anterioare. 

(2) Elevii prevăzuți la alin. (1) pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au 

promovat clasa a VIII-a. 

(3) Opțiunea elevilor pentru învățământ profesional se realizează în perioada prevăzută de 

calendarul admiterii în  învățământul profesional (Capitolul 4 din prezenta broșură). 

Art. 3. (1) In vederea admiterii în învățământul profesional, unitatea de învățământ care 

organizează învățământ profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau 

proba suplimentară de admitere.  

Art. 4. (1) Conform calendarului admiterii în învățământul profesional, admiterea se realizează 

în două etape.  

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează: 

a) înscrierea candidaților; 

b) preselecția candidaților, după caz; 

c) proba suplimentară de admitere, după caz; 

d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. 

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

 

Art. 5. (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. 

(4) Modelul fișei de înscriere în învățământul profesional va fi elaborat de Comisia Națională 

de Admitere și se va transmite comisiilor de admitere județene/a municipiului București până la data de 

1 martie a fiecărui an. 

(5) Unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere în învățământul 

profesional, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul   profesional pentru 

fiecare etapă menționată în calendarul  admiterii în învățământul profesional. 

(6) Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, 

aflați în stare de corigență sau repetenție. 

 Art. 7. Lista candidaților înscriși la învățământul profesional este afișată, conform 

calendarului admiterii în învățământul profesional, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 

pentru învățământul profesional, împreună cu graficul de desfășurare a sesiunii de preselecție, acolo 

unde este cazul, și cu graficul de desfășurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care 

numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ. 
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PRESELECŢIA CANDIDAŢILOR 

 ART. 8 (1) Operatorul economic/Instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ poate 

solicita organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor, organizată înainte de desfăşurarea probei 

de admitere, în cazul în care operatorul economic/instituţia publică parteneră a unităţii de învăţământ se 

implică prin susţinere financiară/stimulente/alte forme de sprijin în formarea profesională a elevilor 

prin angajament menţionat în contractul-cadru cu unitatea de învăţământ. 

 (2) Cererea scrisă a operatorului economic/instituţiei publice partenere pentru organizarea unei 

sesiuni de preselecţie a candidaţilor este adresată unităţii de învăţământ şi este aprobată în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ.  

 (3) Toate unităţile de învăţământ care organizează sesiunea de preselecţie pentru învăţământul 

profesional au obligaţia de a elabora şi a anunţa public procedura de preselecţie, care va cuprinde 

informaţii privind conţinutul (tematica) şi modul de organizare şi desfăşurare a probei de preselecţie. 

 (4) Procedura de preselecţie, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorul 

economic/instituţia publică parteneră, este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ şi de către operatorul economic/instituţia publică parteneră şi este avizată de inspectoratul 

şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. 

 (5) Procedura de preselecţie este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta 

educaţională pentru învăţământ profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul 

profesional. 

 (6) Procedura de preselecţie va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, 

nediscriminatorii şi transparente. 

 (7) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, se organizează probă de preselecţie 

pentru mai multe domenii de formare profesională/calificări pe baza unei proceduri de preselecţie 

unitare, înscrierea la preselecţie se face în baza fişei de înscriere cu opţiunile elevilor pentru domeniile 

de formare profesională/calificările pentru care se organizează preselecţia, înregistrate în ordinea 

preferinţelor candidaţilor. 

 (8) Unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie transmite comisiei de 

admitere judeţene/a municipiului Bucureşti spre validare, electronic şi în scris, tabelul cu rezultatele 

obţinute de elevi la sesiunea de preselecţie, conţinând numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, 

codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, şcoala şi domeniul de formare 

profesională/calificarea pentru care s-a realizat preselecţia, menţiunea "admis"/"respins" în urma 

preselecţiei. 

 (9) Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la sesiunea de preselecţie, validat de comisia de 

admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, va fi afişat la sediul unităţii şcolare care a organizat 

preselecţia. 

 (10) Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie ridică fişele de înscriere la învăţământul 

profesional de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie în perioada menţionată 

în calendarul admiterii în învăţământul profesional. 

  (11) Candidaţii care au fost respinşi la preselecţie pot să se înscrie la o altă unitate de 

învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi care nu a organizat sesiune de preselecţie, 

în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în 

învăţământul profesional, sau pot să opteze pentru înscrierea în învăţământul liceal. 

 

 

PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

  

 Art. 9. (1) Toate unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

profesional au obligația de a elabora și anunța public procedura de admitere. 
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(2) Procedura de admitere, elaborată de unitatea de învățământ care are oferta educațională 

pentru învățământul profesional, este aprobată de consiliul de administrație al școlii și este avizată de 

inspectoratul școlar județean.  

(3) Procedura de admitere va cuprinde informații privind:  

a) condiția de a trece prin etapa prealabilă de preselecție (acolo unde este cazul, conform art. 8);  

b) cazurile în care se susține proba suplimentară de admitere și calculul mediei de admitere, 

conform art. 10 și, respectiv, art. 12, modalitățile de departajare a candidaților cu medii de admitere 

egale, conform art. 11 din prezenta metodologie;  

c) disciplina din planul-cadru pentru clasa a VIII-a la care se susține proba suplimentară de 

admitere;  

d) programa de examen pentru disciplina la care se susține proba suplimentară de admitere;  

e) modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere;  

f) modele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentară de admitere;  

g) durata probei suplimentare de admitere;  

h) modul de organizare și desfășurare a contestațiilor.  

(4) Procedura de admitere este afișată la sediul unității de învățământ care are oferta 

educațională pentru învățământ profesional, conform calendarului admiterii în învățământul 

profesional.  

(5) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul admiterii 

în învățământul profesional, doar în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul 

locurilor oferite de unitatea de învățământ.  

(6) Unitatea școlară poate decide ca proba suplimentară de admitere să se organizeze doar la 

calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la 

calificarea/calificările respectivă/respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru 

care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere 

pentru aceste calificări.  

 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

 

Art. 10. -Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul 

educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de 

admitere, calculată 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%; 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere prevăzută la lit. a) 

și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de 

învățământ. 

Art. 11. - (1) În cazul în care doi candidați au 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. 

(2) 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, precum și mediile prevăzute la alin. (1) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși 

la opțiunea solicitată. 

Art. 12. - (1) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ: 
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MAIP = MA = (20 ABS + 80 EN) / 100, 

unde: 

MAIP = media de admitere în învățământul profesional; 

MA = media de admitere calculată conform art. 10, alin. a); 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a; 

 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de 

unitatea de învățământ: 

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

unde: 

MAIP = media de admitere în învățământul profesional; 

MA = media de admitere calculată conform art. 12, (1), lit. a); 

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 

 

(2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută la alin. (1), se calculează cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

(4) Pentru candidații care nu au susținut evaluarea națională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea 

națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1. 

(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1), lit. a), 

este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați 

nu depășește numărul locurilor din oferta școlii. 

(6) În cazul candidaților care 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 pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, 

utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 alin. (1), lit. a), drept criteriu de departajare și de 

ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare. 

(7) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este 

utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați 

depășește numărul locurilor din oferta școlii. 

(8) În perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisia de 

admitere județeană/a municipiului București va analiza și cazurile speciale ale absolvenților 

învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și din această cauză nu au participat la evaluarea 

națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la media generală de absolvire a 

gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii de studiu parcurși în România. 

Art. 13. - (1) Listele cuprinzând candidații admiși, respectiv respinși la învățământul profesional 

se întocmesc la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional și se transmit la 

comisia de admitere județeană, după fiecare etapă de admitere, conform calendarului admiterii. 

(2) După validarea listelor de către comisia de admitere județeană pentru învățământul 

profesional, acestea se afișează la sediul unității de învățământ care organizează învățământ 

profesional. 

Art. 14. - (1) După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, în perioada 

menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, candidații depun la unitățile școlare la 

care au fost declarați admiși dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

(2) Înscrierea candidaților declarați admiși se efectuează, conform unui program afișat de 

unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte: 

a. fișa de înscriere în învățământul profesional; 

b. certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul; 

c. adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic 

din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate; 

http://lege5.ro/Gratuit/geztemjygyza/metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-din-31082016?pidp=106077968&d=2017-04-17#p-106077968
http://lege5.ro/Gratuit/geztemjygyza/metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-din-31082016?pidp=106077968&d=2017-04-17#p-106077968
http://lege5.ro/Gratuit/geztemjygyza/metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-din-31082016?pidp=106077977&d=2017-04-17#p-106077977
http://lege5.ro/Gratuit/geztemjygyza/metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-din-31082016?pidp=106077977&d=2017-04-17#p-106077977
http://lege5.ro/Gratuit/geztemjygyza/metodologia-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-din-31082016?pidp=106077984&d=2017-04-17#p-106077984
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d. foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - 

copie și original; 

e. fișa medicală. 

(3) Candidații care în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional 

nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate 

neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul profesional. 

Art. 15. - Candidații respinși la admiterea în învățământul profesional se pot înscrie la admiterea 

în învățământul liceal. 

Art. 16. - (1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost 

admiși sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și care solicită 

ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul profesional, precum și pentru cei care și-au încheiat 

situația școlară ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în 

învățământul profesional, comisia de admitere județeană pentru învățământ profesional va organiza a 

doua etapă de admitere pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada menționată în 

calendarul admiterii în învățământul profesional, conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, 

în baza hotărârilor comisiei de admitere județene pentru învățământul profesional. 

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menționate în prezenta metodologie, mai există 

locuri vacante la clasele pentru care se susțin probe de preselecție, comisiile de admitere județene 

pentru învățământul profesional pot decide organizarea unei noi etape de susținere a acestor probe. 

Graficul și locul de desfășurare a probei de preselecție vor fi făcute publice, prin afișare la sediul 

unităților de învățământ gimnazial și al unităților de învățământ care organizează învățământ 

profesional. Admiterea candidaților pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta 

metodologie. 

Art. 25. - Absolvenții învățământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la 

admiterea în învățământul profesional de stat conform prevederilor din prezenta metodologie. 

Participarea lor la admitere nu este condiționată de achitarea unei taxe. 

Art. 27. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învățământul profesional se pedepsește 

conform legii și atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care 

descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin 

fraudă. 

Art. 29. - Înscrierea și admiterea în învățământul profesional se pot face și după finalizarea 

etapei a doua de admitere. Înscrierea și admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea 

prevederilor prezentei metodologii. 

 

 

  



 
73 

 

CAP. 2. ADMITEREA CANDIDAȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL 

 

Art. 18. (1) Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul 

profesional special se organizează de către comisia de admitere județeană, în perioada prevăzută în 

calendarul admiterii în învățământul profesional. 

(2) Locurile alocate învățământului profesional special sunt publicate în broşura de admitere, 

într-o listă separată. Vor fi precizate în broşură locul şi data în care se va face admiterea candidaţilor 

pentru învățământul profesional special, precum şi condițiile specifice de înscriere (documente care să 

dovedească tipul şi gradul de deficiență etc.).  

(3) Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special se face în funcție de tipul și 

gradul de deficiență, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional (în 

cazul în care numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor disponibile)  sau a mediei de 

admitere (în cazul în care numărul candidaților este mai mic decât numărul locurilor disponibile) și în 

funcție de opțiuni. 

 

Înscrierea candidaților în clasa a IX-a învățământ profesional special se face  

în perioada 15, 16 și 19 iulie 2021, între orele 8 – 14, la: 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

Str. Lt. Drăghescu nr. 4A, cod 610125, Piatra-Neamț 

Tel : 0233 214860, Fax : 0233 215807 

e-mail: office@isjneamt.ro 

 

 Dosarul de înscriere va cuprinde: 

a. fișa de înscriere în învățământul profesional; 

b. certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul; 

c. adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională – dacă este cazul; 

d. foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) -   

copie și original; 

e. fișa medicală 

f. certificatul de orientare școlară și profesională; 

g. documente care să dovedească tipul și gradul de deficiență / documente specifice - dacă este 

cazul. 

 

Candidații cu cerințe educative speciale care au susținut Evaluarea națională pot participa fără 

restricții la toate etapele admiterii prevăzute în Metodologie, atât pentru locurile din învățământul de 

masă cât și pentru cele din învățământul special. 

La repartizarea candidaților cu cerințe educative speciale se va ține cont de certificatele de 

expertiză și orientare școlară și profesională eliberate de comisiile specializate.  

 

  
CAP.3.  PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2021-2022 

 

Cine eliberează fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat? 

Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional de stat, a elevilor din clasa a VIII-a 

și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare în etapele I și a II-a  de admitere se realizează pe 

baza fișei de înscriere în învățământul profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. 

Pentru ambele etape de admitere, unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă de înscriere 
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în învățământul profesional și dual fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învățământul 

profesional/dual.   

NOTĂ: Elevilor care solicită eliberarea fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și 

dual li se va încheia situația școlară înaintea eliberării acestei fișe. Nu se eliberează fișe de înscriere 

celor cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. 

  Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile anterioare care solicită 

eliberarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, care în acest scop se adresează 

unităților de învățământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a. 

 

Unde se face înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional/dual 

de stat? 

Înscrierea candidaților în etapele I și a II-a de admitere în învățământul profesional de 

stat se face la unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional/dual de stat, 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. 

În acest scop, fișa de înscriere în învățământul profesional/dual de stat, completată în prealabil 

de unitatea de învățământ gimnazial conform precizărilor de mai jos, se ridică de către candidat 

(respectiv de către părinte/tutore legal, în cazul candidaților minori) de la unitatea de învățământ 

gimnazial și se depune la unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional/dual de stat, 

unde se va completa conform precizărilor de mai jos, în perioada menționată în calendarul admiterii în 

învățământul profesional/dual, pentru etapa respectivă a admiterii. 

 

Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învățământ gimnazial 

La unitatea de învățământ gimnazial se completează doar informațiile referitoare la datele 

personale ale candidatului (CNP, data nașterii, Numele și prenumele candidatului și inițiala tatălui) și 

cele referitoare la școală de proveniență (cod județ + cod școală de proveniență, denumirea școlii de 

proveniență), după cum urmează: 

▪ Codul numeric personal (câmp obligatoriu)  

▪ Data nașterii (câmp obligatoriu)  

▪ Numele (câmp obligatoriu) = numele candidatului 

▪ Iniț. tată (câmp obligatoriu) = inițiala tatălui  

▪ Prenumele (câmp obligatoriu) = prenumele candidatului 

▪ Cod județ - cod școală proveniență (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două 

seturi de căsuțe. În primul set se introduce codul județului, iar în al doilea set se 

introduce codul școlii de proveniență. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul 

județului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu 

codul școlii de proveniență). Codul școlii de proveniență este același cu cel folosit 

pentru admiterea în învățământul liceal. 

▪ Școala de proveniență (câmp obligatoriu) = denumirea școlii de proveniență.  

 

Informațiile din fișa de înscriere care se completează la unitatea de învățământ care 

organizează învățământ profesional de stat și dual: 

La unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional/dual se completează 

informațiile referitoare la: unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului 

(înregistrate în ordinea preferințelor), rezultatele la probele de preselecție (dacă e cazul),  rezultatele la 

proba suplimentară de admitere (dacă e cazul),  rezultatele la proba de limba maternă (dacă e cazul),  

media de admitere și rezultatul admiterii, precum și eventuale mențiuni, după cum urmează: 

- Unitatea = unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul 

- Opțiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea școlară - reprezintă lista 

opțiunilor alese de candidat din oferta școlii respective, în ordinea preferințelor. În fișa de 

înscriere candidații completează, cu asistența unității de învățământ la care se face înscrierea, 
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codurile calificărilor pentru care optează din oferta școlii respective, începând cu calificarea pe 

care o preferă cel mai mult și continuând cu următoarele, în ordinea preferințelor. 

Ordinea opțiunilor de pe fișa este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în 

considerare înaintea celorlalte opțiuni. Codurile opțiunilor sunt formate din 3 cifre și sunt unice 

pentru fiecare calificare la nivel național pentru toate școlile, conform codificării din Anexa 2 și 

se regăsesc, pentru fiecare școală, în  broșura admiterii editată de inspectoratul școlar, secțiunea 

pentru admiterea în învățământul profesional. A patra căsuță din dreptul fiecărei opțiuni se 

completează cu litera ”D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual sau ”P” pentru 

învățământul profesional. 

- Proba suplimentară de admitere - datele referitoare la proba suplimentară de admitere se 

referă  doar la situațiile în care este necesară susținerea probei suplimentare de admitere, ca 

urmare a unui număr de candidați mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea respectivă 

de învățământ, în conformitate cu Capitolul 4, art. 9 alin. (5) din Anexa  la OMENCȘ nr. 

5068/2016. 

 - Media de admitere – se calculează conform Metodologiei de organizare și desfășurare a 

admiterii în învățământul profesional de sta Anexa  la OMENCS nr. 5068 din 2016), Art 12, 

respectându-se Art 10 lit. a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul 

locurilor oferite de unitatea de învățământ, respectiv Art 10 lit. b) în cazul în care numărul de 

candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ. 
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CAP.4. CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 

STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

 

Etapa I de admitere în învățământul 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 

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 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 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 

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. 
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organizează sesiune de 

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). 
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, 
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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 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 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. 

26 iulie 2021 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul profesional 

de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat. 

Afişarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 

profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul 

profesional de stat. 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii 

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 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. 
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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. 

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană 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 la unităţile de învăţământ 

profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale. Transmiterea de către comisia 

de admitere judeţeană la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei 

locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat 

şi în învăţământul dual din judeţ. 

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 listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor 

neocupate la învăţământul profesional de stat. 

30 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere județeană la toate unitățile de 

învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la 

învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul 

dual din județ. 

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. 

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

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

Etapa a II-a de admitere în învățământul 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. 

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 
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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 acei 

candidați respinși 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 pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere. 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană 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. 
4-5 august 2021 
Pentru candidaţii care 

optează pentru 

unităţile de învăţământ 

şi calificările la care se 

organizează sesiune de 

preselecție 

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.  

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 şi rezolvarea cazurilor speciale, după 

etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere judeţeană. 

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

s-a decis derularea acesteia. 

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 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 - 

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 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 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, informează în scris comisia de 

admitere judeţeană cu privire la acest acord. 

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

admitere judeţeană 

18 august 2021 Afişarea de către comisia de admitere judeţeană 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 
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redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale. 

19-20 august 2021 
(conform graficului 

afişat de comisia de 

admitere judeţeană) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană. 

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană 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 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 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. 

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

redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia 

informatică centralizată. 

Admiterea pe locurile speciale pentru romi 

16-19 iulie 2021 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual, de 

stat pe locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită aces lucru și 

de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de 

învățământ 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 - comisia de admitere judeţeană. 

20 iulie 2021 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea 

rezultatelor candidaților.  

NOTĂ: 

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ședință publică în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de 

înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia județeană de admitere, 

publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și comunicate unităților de 

învățământ până la data 11 iunie 2021. Ședința publică se poate organiza on line. 

Pentru candidații care nu dispun de mijloace pentru conectarea on line, unitățile de 

învățământ gimnazial, de proveniență a candidaților, vor asigura pentru aceștia 

mijloacele necesare conectării on line. 

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

pentru romi în învățământul profesional și dual, de stat, se calculează conform art. 



 
83 

 

12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, 

indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară 

de admitere. 

Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la 

etapele ulterioare ale admiterii. 

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

16-19 iulie 2021 

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de 

stat pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de 

masă de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora 

asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular 

transmis electronic. 

NOTĂ:  

Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi considerare. 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

18-19 iulie 2021 
Depunerea fişelor de înscriere însoțite de anexele cu opţiuni pentru locurile 

alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ - comisia de admitere judeţeană. 

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 candidații cu CES se face în ședință 

publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor 

completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia 

județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și 

comunicată unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021. 

Ședința publică se poate organiza on line. Pentru candidații care nu dispun de 

mijloace pentru conectarea on line, unitățile de învățământ gimnazial, de 

proveniență a candidaților, vor asigura pentru aceștia 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, respectiv la admiterea în 

învățământul 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 și repartizarea candidaților pentru învățământul special. 

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 

județeană, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean și comunicat 

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 și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt 

similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, 

incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

liceal de stat. 
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NOTĂ: 

Pentru cazurile excepționale în care se înregistrează absolvenți ai clasei a VIII-a din seria curentă care 

nu au fost înmatriculați nici la învățământul liceal și nici la învățământul profesional sau dual până la 

data de 20 august 2021 și care solicită înmatricularea în învățământul profesional sau dual de stat, în 

anul școlar 2021-2022, inspectoratele școlare vor soluționa solicitările acestora, pe locurile libere la 

învățământul profesional sau dual, cu acordul unităților de învățământ și al operatorilor economici 

parteneri ai unităților de învățământ până la data începerii anului școlar 2021-2022. 

La solicitarea comisiilor de admitere județene sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere 

poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și activităților din calendarul 

admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022. 
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CAP. 5. PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
 

 

Unitatea școlară : COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMȚ 

Adresa: Municipiul Piatra-Neamț, B-dul Traian nr.31 

Tel: 0233/222800 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr.  

locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Industrie alimentară 
Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 
603 1 24 1 1 

Electronică automatizări Electronist aparate şi 

echipamente 551 1 24 - 2 

Industrie textilă şi pielărie 
Tricoter-confecționer 619 0,5 12 1 - 

Construcții, instalații şi 

lucrări publice 

Instalator instalații tehnico - 

sanitare şi de gaze 
580 1 24 1 1 

Chimie industrială 
Operator fabricarea și 

prelucrarea polimerilor 
557 0,5 12 1 - 

 

Unitatea şcolară : COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ 

Adresa: Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Soarelui nr.1 

Tel: 0233/216163 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr.  

locuri 

romi 

Nr. locuri 

CES 

Mecanică 
Mecanic auto 527 2 48 2 2 

Tinichigiu vopsitor auto 506 0,5 12 1 - 

Electric  Electrician constructor 563 0,5 12 1 - 

 

Unitatea şcolară : COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMȚ 

Adresa: Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Ştefan cel Mare nr.67 

Tel: 0233/213680 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. locuri 

romi 
Nr. locuri 

CES 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 613 1 24 - 2 

 

 

Unitatea şcolară : LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PIATRA-NEAMŢ 

Adresa : Piatra-Neamţ, B-dul Mărăşeşti, Nr.13  

Tel. 0233 215 262 

 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 
Nr. locuri 

romi 

Nr. locuri 

CES 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecționer produse textile 620 0,5 12 - 1 

Turism şi alimentație 
Ospătar (chelner) vânzător 

în unităţi de alimentaţie 
599 0,5 12 - 1 
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Unitatea şcolară: LICEUL ECONOMIC ”ALEXANDRU IOAN CUZA” PIATRA-NEAMȚ 

Adresa: Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Alexandru Lăpuşneanu nr.16 

Tel: 0233/211552 

Domeniul 
Calificarea 

profesională 
Cod 

Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. 

locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Turism şi 

alimentație 
Bucătar 601 0,5 12 1 - 

Turism şi 

alimentație 
Lucrător hotelier 598 0,5 12 1 - 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie 

599 1 24 2 - 

Turism şi 

alimentaţie 
Cofetar-patiser 600 0,5 12 1 - 

Estetica şi igiena 

corpului omenesc 

Frizer - coafor - 

manichiurist - 

pedichiurist 

630 1 24 1 1 

Comerț  Comerciant-vânzător 597 0,5 12 1 - 

 

 

Unitatea şcolară : LICEUL ”CAROL I” BICAZ 

Adresa: Str. Republicii nr. 21, Oraș Bicaz 

Tel: 0233/253541 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Comerț  Comerciant-vânzător 597 1 24 - 2 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 613 1 24 - 2 

 

 

Unitatea şcolară : LICEUL ”GH. RUSET ROZNOVANU” ROZNOV 

Adresa: Oraș Roznov 

Tel: 0233/665694 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. locuri 

romi 

Nr. locuri 

CES 

Construcții, instalații și 

lucrări publice 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar  578 0,5 12 - 1 

Mecanică Mecanic forestier 539 0,5 12 - 1 

 

 

Unitatea şcolară : LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN 

Adresa : Municipiul Roman, B-dul Republicii nr.46 

Tel: 0233/744786 

Domeniul Calificarea profesională Cod 

Nr. 

de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. 

locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Mecanică Strungar  507 1 24 1 1 

Electric 
Electrician exploatare joasă 

tensiune 
567 1 24 1 1 
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Unitatea școlară : COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA” ROMAN 

Adresa : Municipiul Roman, str. Energiei nr.9 

Tel: 0233/740250 

Domeniul Calificarea profesională Cod 

Nr. 

de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. 

locuri 

romi 

Nr. locuri CES 

Mecanică 
Mecanic utilaje și 

instalații în industrie 
523 0,5 12 - 1 

Industrie textilă şi 

pielărie 

Confecționer produse 

textile 
620 0,5 12 1 - 

Comerț  Comerciant-vânzător 597 0,5 12 1 - 

Industrie alimentară 
Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 
603 0,5 12 - 

Se organizează 

probă de 

preselecție 

înainte de 

desfășurarea 

admiterii în 

învățământul 

profesional 

Turism şi alimentație Cofetar-patiser 600 0,5 12 - 

Turism şi alimentație Bucătar 601 0,5 12 - 

Turism şi alimentație 
Ospătar (chelner) vânzător 

în unităţi de alimentaţie 
599 1 24 - 

 

 

Unitatea şcolară: COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” ROMAN 

Adresa: Municipiul Roman, B-dul Republicii nr.1-3 

Tel: 0233/724336 

Domeniul Calificarea profesională Cod 

Nr. 

de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. 

locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Mecanică 
Mecanic utilaje și instalații 

în industrie 
523 1 24 1 1 

Construcții, instalații 

şi lucrări publice 

Fierar betonist - montator 

prefabricate 
574 0,5 12 1 - 

Materiale de 

construcţii 
Operator ceramică fină 560 0,5 12 - 1 

Electric  Electrician constructor 563 0,5 12 1 - 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 
543 0,5 12 - 1 

 

 

Unitatea şcolară: COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN” ROMAN 

Adresa : Municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr.268 

Tel: 0233/744403 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. 

locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Mecanică Mecanic auto 527 2 48 2 2 

Construcții, instalații 

şi lucrări publice 
Zidar - pietrar-tencuitor 575 1 24 1 1 

Turism şi alimentație Lucrător hotelier 598 1 24 1 1 

Comerț  Comerciant-vânzător 597 1 24 1 1 
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Unitatea școlară: ȘCOALA PROFESIONALĂ ADJUDENI , COMUNA TĂMĂȘENI 

 Adresa: Com. Tămășeni, Sat Adjudeni 

 Tel: 0233/749502 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. locuri 

romi 
Nr. elevi 

CES 

Mecanică 
Lăcătuş mecanic prestări 

servicii 
538 0.5 12 - - 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecţioner produse textile 620 0.5 12 - 1 

 

 

Unitatea școlară: ȘCOALA PROFESIONALĂ VALEA URSULUI 

Adresa: Com. Valea Ursului, Sat Valea Ursului 

Tel: 0233/763038 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 
Nr. de locuri 

romi 

Nr. elevi 

CES 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecționer produse textile 620 1 24 - 1 

 

 

Unitatea școlară: COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ” TÂRGU-NEAMŢ 

Adresa: Oraş Târgu-Neamţ, Str. Mărășești nr.157 

Tel: 0233/790574 

Domeniul Calificarea profesională Cod 

Nr. 

de 

clase 

Nr. 

de 

locuri 

Nr. 

de 

locuri 

romi 

Nr. 

locuri 

CES 

Agricultură Lucrător în agroturism 588 0,5 12 1 - 

Agricultură Apicultor- sericicultor 594 0,5 12 - 1 

Silvicultură Pădurar 595 1 24 1 1 

Electric Electrician exploatare joasă tensiune 567 0,5 12 1 - 

Mecanică Mecanic auto 527 1 24 1 1 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 506 1 24 1 1 

Comerț  Comerciant-vânzător 597 0,5 12 1  

Electronică automatizări Electronist aparate şi echipamente 551 0,5 12 - 1 

Turism şi alimentație 
Ospătar (chelner) vânzător în unități 

de alimentație 
599 0,5 12 1 - 

 

 

Unitatea școlară: LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” PIPIRIG 

Adresa: Comuna Pipirig, Sat Pipirig 

Tel: 0233/252014 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 613 0,5 12 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecţioner produse textile 620 0,5 12 
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Unitatea şcolară: LICEUL „MIHAIL SADOVEANU” BORCA 

Adresa: Comuna Borca, Sat Borca 

Tel: 0233/268016 

 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Comerț  Comerciant-vânzător 597 0,5 12 

Mecanică 
Lăcătuş construcţii metalice 

şi utilaj tehnologic 
501 0,5 12 

 
Unitatea şcolară: LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD” HORIA 

Com. Horia, sat Horia  

Tel: 0233 725665 

 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. de 

locuri 

romi 

Agricultură Horticultor 591 0,5 12 1 

Mecanică Mecanic agricol 536 0,5 12 1 

 
 

 

LOCURI ALOCATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL 

 

Unitatea şcolară: ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 

Adresa: Comuna Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare 

Tel: 0233/292004 

 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Confecționer produse textile 620 1 12 

Agricultură Lucrător în agroturism 588 1 12 

Turism şi alimentație Cofetar-patiser 600 1 12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
90 

 

ANEXA 1. FIȘA TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, DE STAT, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
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Anexa 2. Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional 
și învățământul dual de stat  

Domeniul Calificarea 

COD 
fișă 

înscriere 

Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  501 

Lăcătuș construcții navale  502 

Tubulator naval  503 

Constructor-montator de structuri metalice  504 

Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice  505 

Tinichigiu vopsitor auto  506 

Strungar  507 

Frezor - rabotor - mortezor  508 

Rectificator  509 

Sculer matrițer  510 

Sudor  511 

Turnător  512 

Forjor-tratamentist  513 

Modelier  514 

Furnalist  515 

Oțelar  516 

Metalurgist neferoase  517 

Laminorist  518 

Trefilator trăgător  519 

Constructor cuptoare metalurgice  520 

Mecanic aeronave  521 

Lăcătuș construcții structuri aeronave 522 

Mecanic utilaje și instalații în industrie  523 

Mecanic agregate rotative termoenergetice  524 

Mecanic echipamente pentru foraj extracție  525 

Motorist nave  526 

Mecanic auto  527 

Mecanic de mecanică fină  528 

Optician montator aparatură optico-mecanică  529 

Operator la mașini cu comandă numerică 530 

Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor  531 

Operator sonde  532 

Mașinist utilaje cale și terasamente  533 

Mașinist utilaje portuare  534 

Marinar  535 

Mecanic agricol  536 

Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice 537 

Lăcătuș mecanic prestări servicii  538 

Mecanic forestier  539 

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

540 

Operator în centrale hidroelectrice  541 

Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave  542 
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Electromecanic utilaje și instalații industriale  543 

Electromecanic nave  544 

Electromecanic material rulant  545 

Electromecanic centrale electrice  546 

Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice 
și din industria alimentară  

547 

Frigotehnist  548 

Lucrător trafic feroviar  549 

Agent comercial feroviar  550 

Electronică 
automatizări  

Electronist aparate și echipamente  551 

Electronist rețele de telecomunicații  552 

Chimie industrială  Operator industria chimică anorganică  553 

Operator industria de medicamente și produse cosmetice  554 

Operator industria chimică organică  555 

Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie  556 

Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor  557 

Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei  558 

Materiale de 
construcții  

Operator în industria ceramicii brute  559 

Operator ceramică fină  560 

Sticlar  561 

Operator lianți și prefabricate  562 

Electric  Electrician constructor  563 

Electrician exploatări miniere  564 

Electrician nave 565 

Confecționer produse electrotehnice  566 

Electrician exploatare joasă tensiune  567 

Electrician aparate și echipamente electrice și energetice  568 

Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în 
instalații energetice  

569 

Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice  570 

Electrician echipamente pentru foraj - extracție  571 

Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică  572 

Construcții, instalații 
și lucrări publice 

Constructor structuri monolite  573 

Fierar betonist - montator prefabricate  574 

Zidar-pietrar-tencuitor  575 

Dulgher-tâmplar-parchetar  576 

Mozaicar - montator placaje  577 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar  578 

Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze  579 

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze  580 

Instalator instalații de încălzire centrală  581 

Instalator instalații de ventilare și de condiționare  582 

Izolator  583 

Constructor căi ferate  584 

Constructor drumuri și poduri  585 

Constructor lucrări hidrotehnice  586 

Agricultură  Agricultor culturi de câmp  587 
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Lucrător în agroturism  588 

Lucrător în agricultură ecologică  589 

Piscicultor și prelucrător de pește  590 

Horticultor  591 

Fermier montan  592 

Zootehnist  593 

Apicultor-sericicultor  594 

Silvicultură  Pădurar  595 

Comerț  Recepționer-distribuitor  596 

Comerciant-vânzător  597 

Turism și alimentație  Lucrător hotelier  598 

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație  599 

Cofetar-patiser  600 

Bucătar  601 

Industrie  alimentară  Morar-silozar  602 

Brutar - patiser - preparator produse făinoase  603 

Preparator produse din carne și pește  604 

Operator în prelucrarea legumelor și fructelor  605 

Preparator produse din lapte  606 

Operator în industria uleiului  607 

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase  608 

Operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase  609 

Operator în industria malțului și a berii 610 

Fabricarea  
produselor din  lemn  

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn  611 

Operator la fabricarea cherestelei  612 

Tâmplar universal  613 

Tapițer-plăpumar-saltelar  614 

Sculptor-intarsier  615 

Industrie textilă și 
pielărie  

Filator  616 

Țesător  617 

Finisor produse textile  618 

Tricoter-confecționer  619 

Confecționer produse textile  620 

Croitor îmbrăcăminte după comandă  621 

Cizmar  622 

Confecționer articole din piele și înlocuitori  623 

Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori  624 

Marochiner  625 

Finisor piele  626 

Tehnici poligrafice  Operator montaj copiat tipar de probă  627 

Tipăritor ofset  628 

Legător  629 

Estetica și igiena 
corpului omenesc  Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist   630 

Producție media Operator producție și exploatare film  631 

Teologic Dascăl catehet 632 
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