
PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

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 se realizează pe baza fișei de înscriere 

în învățământul profesional. 

Cine eliberează fișa de înscriere în învățământul profesional ? 

 

  Fișa de înscriere în învățământul profesional  este eliberată de unitatea de învățământ 

gimnazial. 

  Pentru ambele etape de admitere, unitatea de învățământ gimnazial va elibera o singură fișă 

de înscriere în învățământul profesional fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la 

învățământul profesional. 

Nu se eliberează fișe de înscriere celor cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 

corigență sau repetenție. 

4-8 iulie 2022 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor 

şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul 

profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor 

claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la 

evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia 

informatică centralizată. 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în 

învăţământul profesional, pentru candidaţii care solicită aceasta. 

 
 

Unde se face înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional de stat? 

Înscrierea candidaților în învățământul profesional de stat se face la Colegiul Tehnic 

”Miron Costin” Roman care organizează învățământ profesional de stat (Str. Mihai 

Eminescu nr.5-7 - corp B), 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, 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 Colegiul Tehnic ”Miron Costin”Roman, unde se va completa în 

perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, pentru etapa respectivă a 

admiterii. 



 
Domeniul 

 
Calificarea profesională 

 
Cod 

 

Nr. de 

clase 

 

Nr. de 

locuri 

Nr. de 

locuri 

CES 

Nr. de 

locuri 

rromi 

Mecanică Mecanic auto 527 2 48 2 2 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 506 0,5 12  1 

Construcții, instalații 
şi lucrări publice 

 

Zidar - pietrar-tencuitor 
 

575 0,5 12  1 

 

Turism şi alimentație 
 

Lucrător hotelier 
 

598 1 24 1 1 

 

Comerț 
 

Comerciant-vânzător 
 

597 0,5 12 1  

 

Comerț 
 

     Recepționer - distribuitor 
 

596 0,5 12  1 

 

4-8 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor la  Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman, pe baza fişei de 

înscriere în învăţământul profesional. 

AICI se oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către 

candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta şcolii. 

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. 

 

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). 

Informațiile din fișa de înscriere care se completează la Colegiul Tehnic ”Miron Costin”  

La Colegiul Tehnic ”Miron Costin” se completează informațiile referitoare la: unitatea de 

învățământ la care se înscrie candidatul, opțiunile candidatului (înregistrate în ordinea 

preferințelor), rezultatele la proba suplimentară de admitere (dacă este cazul), media de admitere și 

rezultatul admiterii, eventuale mențiuni. 

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 oferta de 

școlarizare. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Când se afișează LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ? 

8 iulie 2022 

Afişarea, la sediul CTMC, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional. 

Dacă numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se 

afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor 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 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. 

 


