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SECŢIUNEA  ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL 

x Calendarul admiterii în învăţământul liceal 
x Extrase din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul  

liceal 
x Fişa-model de înscriere în învăţământul liceal de stat 
x Anexa-model la fișa de înscriere 
x Planul de şcolarizare la învăţământul liceal 

 
 

SECŢIUNEA  ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL 

x Calendarul admiterii în învăţământul profesional 
x Extrase din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

profesional 
x Fişa-model de înscriere în învăţământul profesional de stat 
x Planul de şcolarizare la învăţământul profesional 

 
 

SECŢIUNEA  ÎNVĂŢĂMÂNT  DUAL 

x Calendarul admiterii în învăţământul dual 
x Extrase din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual 
x Fișa-model de opțiuni pentru învățământul dual 
x Planul de şcolarizare la învăţământul dual 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMITEREA în învăţământul liceal și profesional pentru anul şcolar 2020 – 2021 se 
desfășoară în baza următoarelor acte normative: 
x OMECTS nr. 4802/2010 
x OMENCS nr. 5068/2016 
x OMEN nr. 4948/2019 
x OMEC nr. 4317/2020 
x OMEN nr. 5087/2019 
x OMEC nr. 4324/2020 
x OMEC nr. 4325/2020 
x OMEN nr. 5532/2019 
x OMEN nr. 3556/2017 



 

 
 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 
pentru anul şcolar 2020-2021 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL 

A. Pregătirea admiterii 

27 mai 2020 

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei 
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de 
înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia  pentru elevii care doresc să 
participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

27 mai 2020 

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională concretizată în 
profiluri domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal filiera 
tehnologică.  
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe 
filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. 
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii 
pe site-ul inspectoratului școlar. 
Notă: 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 

27 mai - 2 iunie 2020 

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 
Afișarea, în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora, a graficului 
ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a  
Vlll-a și părinții acestora, a metodologiei și a calendarului admiterii în 
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, a unei adrese de e-mail 
și a unui număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal de stat 
pentru anul școlar 2020-2021 

2 - 12 iunie 2020 

Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor 
de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau 
prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail  videoconferință on-line 
etc.) 

29 iunie 2020 

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 

1 iulie 2020 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform 
procedurii stabilite de Comisia națională de admitere 

B. Probele de aptitudini 

2 - 5 iunie 2020 

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ 
liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/ 
transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în 
Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia națională de 
admitere 
Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe site-urile 
instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite 



 

 
 

înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unităti de învățământ. 

9 - 12 iunie 2020 Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din 
Anexa 3 la prezentul ordin 

12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

2 iulie 2020 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană 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 aplicația 
informatică centralizată 

2 - 3 iulie 2020 

Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații 
care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, 
conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere 
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de 
aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de 
înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate. 
*) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților 
care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu 
excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut 
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată! 

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

2 - 5 iunie 2020 

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere,  
conform prevederilor din Anexa 4 la OMEC nr. 4317/2020 
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 10 iunie 2020. 

9 - 12 iunie 2020 Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin 

12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă 

19 - 23 iunie 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care 
candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă 

25 iunie 2020 
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au 
participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la 
unitățile de învățământ de proveniență 

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

27 mai 2020 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

27 mai - 16 iunie 2020, 
ora 16 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor 
Recomandările scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate și on-line. 
În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de 
învățământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura 
electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul 
recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și 
procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și 
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 
apartenență la etnia romilor 
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în 
considerare! 

 
30 iunie - 3 iulie 2020 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de 
diriginții claselor a Vlll-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 



 

 
 

electronic 
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare! 

4 - 5 iulie 2020 

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi 
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat,  
într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe 
baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite 
la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicată pe site-ul 
inspectoratului școlar județean și comunicată unităților de învățământ până la 
data 15 iunie 2020. 

E. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 

2 - 3 iulie 2020 

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 
admitere județeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și 
comunicată unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura 
poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a 
candidaților în funcție de opțiunile exprimate de aceștia. 

F. Etapa de repartizare computerizată și 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 2020-2021 

2 - 6 iulie 2020 

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, la unitatea de 
învățământ sau prin formular transmis electronic 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc 
să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform 
procedurii stabilite de Comisia națională de admitere 

3 - 7 iulie 2020 

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 

10 iulie 2020 
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 
2020-2021 

10 iulie 2020 

Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi 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 

13 - 20 iulie 2020 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au 
fost repartizaţi 

21 iulie 2020 
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de 
admitere 

22 - 24 iulie 2020 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute 
după etapa de repartizare computerizată 

G. A doua etapă de 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 2020-2021 

24 iulie 2020 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a 
celor destinate candidaților romi, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor 
de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă 
În a II-a etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din 
seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, candidații romi își 



 

 
 

păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților romi care au rămas libere 
după soluționarea situațiilor speciale. 

27 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

28, 29 iulie 2020 Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  
de limbă modernă sau maternă 

24 - 30 iulie 2020 

Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat 
în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi 
a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea 
computerizată în etapa I de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost 
repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 
susţinut evaluarea naţională 

30 iulie  3 auguat 2020 

Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană, a candidaţilor care au fost 
repartizaţi computerizat în prima etapă 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 în etapa I de admitere, dar, din diferite 
motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a 
VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 
admitere județeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și 
comunicată unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020 

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

27 mai 2020 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, 
care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 

3 iulie 2020 
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 2020-2021 

13 - 17 iulie 2020 
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 2020-2021 

22 - 24 iulie 2020 
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani 
până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 pe locurile de la 
învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă 

 
NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie 
inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor 
limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
școlar 2020-2021 



 

 

ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020-2021 
 

În baza art. I și art. III din OMEC nr. 4317/2020, OMEN nr. 4948/2019 se modifică și se completează; 
prevederile din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
școlar 2011-2012, aprobată prin OMECTS nr. 4802/2010, se vor aplica în mod corespunzător, cu respectarea 
Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 (conform anexei 1 la OMEC 
nr. 4317/2020). 
 
Dispoziţii generale  
Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VlII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de 
evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.  
(2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul 
liceal de stat. 
Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care 
depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de 
învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul 
absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2020. 
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2020, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri 
de zi. 
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2020-2021 se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, 
în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 
Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. 
(2) Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului 
gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii 
clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o 
pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 

4
5

ABS ENMA � �
 

 
unde: 
MA = media de admitere; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
EN*) = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 
*) Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la Limba și 
literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la 
proba Limba și literatura maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează și 
semnează o declarație conform modelului**) prevăzut în Anexa 4 la ordin, care însoțește fișa de înscriere în vederea 
repartizării computerizate și o depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută în 
calendar. Acești candidați nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare 
în limbile minorităților naționale. 
(4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la 
Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 
inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect 
unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 
(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. 
Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu 
subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi 
profesori evaluatori. 
(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din 
notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 
(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe dintre notele obţinute la 



 

 

evaluarea naţională sunt inferioare notei 5. 
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este 
inferioară notei 5. 
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire. 
(10) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim 
de predare bilingv, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limbă maternă. Pentru aceste 
clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de 
până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Naţională" cu sintagma „examenul de 
capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naţionale”, pentru 
absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru 
absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 
(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de 
capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale 
obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se 
calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 
Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care 
candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul 
special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice 
menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita 
locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele 
criterii: 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;  
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la 
unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 
(4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea 
unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) 
egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. 
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit 
structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au 
obligaţia de a afişa, până la data de 27 mai 2020, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în 
profiluri, domenii şi calificări profesionale. 

În baza OMEN nr. 4948/2019, probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în 
liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de 
aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la OMEC nr. 4317/2020. 

În cazul în care, după afișarea listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de 
aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de 
repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă 
de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă. 
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv și teologic, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
(2) Pentru profilul artistic și pentru profilul sportiv media finală de admitere se calculează astfel: 
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(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 
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unde: 
APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform art. 4); 
MFA = media finală de admitere. 
(6) Media finală de admitere, menţionată la alin. (2) şi (4), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins. 
Art. 9. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la 
alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ. 
Art. 10. (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o probă de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă 
respectivă. Proba se va organiza conform unei proceduri elaborate pe baza metodologiei din Anexa nr. 4 la OMEC nr. 
4317/2020, procedură care va fi anunţată de către inspectoratul şcolar juudețean, până la data de 27 mai 2020. 
(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin 
nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota 
obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă 
la evaluarea naţională”; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de 
învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face 
alte modificări ale anexei fişei de înscriere. 
(3) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de 
admitere, dar constituie criteriu de departajare conform art. 5, alin. (2). 
(4) În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică 
decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a 
desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura 
maternă la evaluarea naţională” şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi 
înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă. 
(5) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, indiferent dacă au promovat-
o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile gimnaziale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul 
admiterii. 
(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota 
obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în 
care a studiat disciplinele la gimnaziu). 
(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut 
Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susţină proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile de 
provenienţă. Şcolile de provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la 
Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă. 
(8)  Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi care au studiat în 
limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă sau care au susţinut şi promovat proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai 
sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă. 
Art. 11. (1) Pentru liceele care au clase cu predare în regim bilingv/intensiv a unei limbi moderne, proba de verificare 
a cunoștințelor de limba modernă se organizează în conformitate cu anexa nr. 4 la OMEC nr. 4317/2020. 
(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de 
admitere. 
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu 
opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la art. 5, 
alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost 
repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare 
intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
 



 

 

Susţinerea probelor de aptitudini 
Art. 20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 2-5 
iunie 2020. 
Art. 22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 9-12 iunie 2020. 

Probele de aptitudini se vor desfășura în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 la OMEC nr. 
4317/2020. 
 
Pregătirea admiterii 
Art. 30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru 
admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile pe care aceştia le-au 
absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). 
(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de 
Comisia Naţională de Admitere. 
Art. 33. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia 
Naţională de Admitere, se face în data de 1 iulie 2020. 
 
Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor 
Art. 35. (2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 2–6 iulie 
2020. La fiecare şedinţă participă elevii, un părinte/tutore legal instituit pentru fiecare elev, diriginţii, precum şi un 
membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. 
Art. 36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului, la 
Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ.  
Art. 37. În cadrul şedinţelor menţionate la art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr 
suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului 
că, în situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie 
repartizat într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere. 
Art. 38. (1)Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că 
trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de 
admitere a candidatului. 
(2) Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, 
pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv 
riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste. 
Art. 39. (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor 
pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 
(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face 
într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile 
gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VlII-a la această disciplină, sau dacă 
au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la art. 10 din prezenţa 
metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
(3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot 
înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la 
limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor art. 11 din prezenţa 
metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
Art. 40. Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv 
pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod. De asemenea, părinţii sunt 
informaţi cu privire la precizările din art. 6, alin. (2) al prezentei metodologii. 
Art. 41. Exemplu de completare a opţiunilor: 
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu-cursuri de zi, de la Liceul Minerva, care 
are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 
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2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale-cursuri de zi, care are în broşură codul 
279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 
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3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului 
alocat fiecărei opţiuni. 
4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
Art. 42. Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă 
de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, 
pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate. 
Art. 43. (1) Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a 
dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. 
(2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice 
corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce 
la o repartizare nedorită. 
Art. 47. (1) În perioada 3-7 iulie 2020, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor 
verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. 
(2) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. 
Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date 
computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în 
dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor 
şi candidatului, pentru a fi semnată. 
(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de 
părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia 
părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din 
calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale. 
 
Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 
Art. 50. (3) În data de 10 iulie 2020, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au 
participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile 
candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la art. 5 din 
prezentele metodologie. Nu se iau în considerare: 
(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la art. 3; 
(ii) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile 
gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
menţionată la art. 10; 
(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă, prevăzută în prezenta metodologie. 
Art. 53. (1) În perioada 13-20 iulie 2020, absolvenţii depun/transmit, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi 
admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 
(2) Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui 
program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în conformitate cu originalul; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, 
iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de 
către comisia de admitere judeţeană. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe 
locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. 
Art. 54. (1) În perioada 22-24 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după etapa 
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.), repartizează candidații care nu și-au depus 
dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa 
repartizării computerizate.  



 

 

(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la 
media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene, după inventarierea tuturor cazurilor 
existente la nivelul judeţului. 
(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal şi sunt 
făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar. 
(4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere judeţene repartizează 
pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de 
înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la 
repartizările computerizate. 
Art. 55. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la 
etapa de repartizare computerizată şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene în 
perioada menţionată la art. 54, alin. (1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat 
situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de repartizare computerizată vor fi repartizaţi de comisia de admitere 
judeţeană, pe locurile rămase libere. Cererile de înscriere se depun în perioada 24-30 iulie 2020, conform procedurii 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu. Repartizarea se face în 30 iulie-3 august 2020. 
(3) Dacă, la încheierea etapei de repartizare computerizată menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri 
vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă, comisiile de admitere judeţene pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în 
perioada 28-29 iulie 2020. 
 
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 
Art. 56. (1) Comisiile de admitere judeţene, cu avizul Comisiei naţionale de admitere, anunţă, în data de 27 mai 2020, 
unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor 
afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de 
locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 27 mai 2020. 
(2) Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în 
limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 
(4) Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să 
prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare 
scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se 
atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie. 
(5) În perioada 4-5 iulie 2020 are loc repartizarea computerizată pe locurile speciale pentru romi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. 
(6) În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor 
speciale, menţionate la art. 54. 
Art. 57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de 
către comisia de admitere judeţeană, în perioada 2-3 iulie 2020, conform procedurii județene. 
(2) Locurile alocate în învăţământul liceal special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă separată, care va 
purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. 
 
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 
Art. 58. (1) 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 școlar 2020-2021, se face la un centru special desemnat de 
inspectoratul şcolar. 
(2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, este anunţat în data de 27 mai 2020, în broşura cuprinzând informaţiile 
referitoare la admitere. 
(3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2020-2021, este anunţat de inspectoratul şcolar în data de 3 iulie 2020. 
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 13-17 iulie 2020, la centrul menţionat. Dosarele conţin 
următoarele acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-
a/testele naţionale/examenul de capacitate; 



 

 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişa medicală. 
(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 22-24 iulie 2020, pe locurile anunţate de 
inspectoratul şcolar în broşura de admitere. 
 
Dispoziţii finale 
Art. 59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în 
învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenţa metodologie. Participarea lor la admitere nu este 
condiţionată de achitarea unei taxe. 
Art. 61. Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în 
perioada stabilită de MEC şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană în 30 iulie-3 august 
2020. 
Art. 62. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în conformitate cu 
prevederile art. 4, alin. (2) şi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4 
alin. (4), aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 30 iulie-3 august 2020, după repartizarea 
celorlalţi candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 
Art. 63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine 
eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea 
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 
Art. 64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în 
prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale 
prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. 
Art. 66. (1) În perioada 22-24 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană va analiza şi cazurile speciale ale 
absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea 
Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 
(2) Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în 
anii de studiu parcurşi în România. 
(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere judeţeană şi sunt 
făcute publice până la data de 17 iulie 2020. 
 
 
**) Anexa 4  

DECLARAȚIE 
 

Subsemnata/Subsemnatul,  ............................................ ..........................................., având domiciliul în localitatea 
................................................., posesoare/posesor a/al cărții de identitate seria ............... nr ..........................................., 
părinte/reprezentant legal al elevei/ elevului ............................................................................, absolventă/absolvent a/al 
clasei cu predare în limba ........................................., de la ......................................................................................., 

cunoscând prevederile art. 6 alin. (1)*) din Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 
privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, 

declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în învățământul liceal, în 
anul școlar 2020-2021, la stabilirea mediei la evaluarea națională nu se va lua în calcul rezultatul la proba de limbă și 
literatură maternă. 

 
 
Localitatea    Părinte/Reprezentant legal    Elev 
Data    (numele și prenumele) (semnătura)   (numele și prenumele) (semnătura) 



 
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                                                    Părinte/Tutore 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

 

 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

 

1 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI  CERCETĂRII     Nr. înreg.________  /_______- 2020        
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat 

 
 
Codul numeric personal:                  Data naşterii :            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A   A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:     Prenumele: 
 

    
Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire: ____________________________________________________     

Media claselor V – VIII:                                           ,                 

Notă evaluare naţională limba română:                  ,    

Notă evaluare naţională matematică:                  ,  ,                       

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________ 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI:  

Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională  
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:                             

Media generală obţinută la evaluarea                                      Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota de                              ,               claselor V-VIII şi media generală obţinută la              , 
la limba şi literatura română şi matematică:                             evaluarea naţională luând în calcul nota la                                         
                                                                                                  limba şi literatura română şi matematică:            
Notă evaluare naţională limba                                                   
şi literatura maternă:                                                 ,                                                     

Media generală obţinută la evaluarea                                       Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota la  limba                     ,   ,           claselor V-VIII şi media generală obţinută                 , 
şi literatura română, matematică şi                                           la evaluarea naţională luând în calcul nota 
limba şi literatura maternă:                                                        la limba şi literatura română, matematică şi 
                            limba şi literatura maternă:                                                                                                                                         

 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:           , 
 
 
                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 
Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

    Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota: ,          , 
 

   C o d  j u d e ț  p e n t r u  c a r e              D e n u m i r e                       N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i :   
   s e  c o m p l e t e a z ă  o p ț i u n i :             j u d e ț :  ___________________                                                    
 
O P Ţ I U N I :                                        

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

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

  15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.   

  22.        23.        24.        25.        26.        27.        28.   
 
OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 
                  2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului 
                                                   (de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                                   1   2    3 

       L. S.  
D i r e c t o r 

http://www.edu.ro/


 
MEC este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                                                    Părinte/Tutore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  29.        30.        31.        32.        33.        34.        35.   

  36.        37.        38.        39.        40.        41.        42.   

  43.        44.        45.        46.        47.        48.        49.   

  50.        51.        52.        53.        54.        55.        56.        

  57.        58.        59.        60.        61.        62.        63.   

  64.        65.        66.        67.        68.        69.        70.         

  71.        72.        73.        74.        75.        76.        77.         

  78.        79.        80.        81.        82.        83.        84.         

  85.        86.        87.        88.        89.        90.        91.                

  92.        93.        94.        95.        96.        97.        98.         

  99.      100.      101.      102.      103.      104.      105.         

106.      107.      108.      109.      110.      111.      112.         

113.      114.      115.      116.      117.      118.      119.         

120.      121.      122.      123.      124.      125.      126.         

127.      128.      129.      130.      131.      132.      133.         

134.      135.      136.      137.      138.      139.      140.         

141.      142.      143.      144.      145.      146.      147.         

148.      149.      150.      151.      152.      153.      154.         

155.      156.      157.      158.      159.      160.      161.         

162.      163.      164.      165.      166.      167.      168.         

169.      170.      171.      172.      173.      174.      175.   

176.      177.      178.      179.      180.      181.      182.         

183.      184.      185.      186.      187.      188.      189.         

190.      191.      192.      193.      194.      195.      196.         

197.      198.      199.      200.      201.      202.      203.         

204.      205.      206.      207.      208.      209.      210.         

211.      212.      213.      214.      215.      216.      217.               

218.      219.      220.      221.      222.      223.      224.         

225.      226.      227.      228.      229.      230.      231.         

232.      233.      234.      235.      236.      237.      238.         

239.      240.      241.      242.      243.      244.      245.         

246.      247.      248.      249.      250.      251.      252.   

253.      254.      255.      256.      257.      258.      259.   

260.      261.      262.      263.      264.      265.      266.   

267.      268.      269.      270.      271.      272.      273.   

274.      275.      276.      277.      278.      279.      280.   

281.      282.      283.      284.      285.      286.      287.         
 
 
 
       

http://www.edu.ro/


Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba 

L. S. 
D i r e c t o r 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI  CERCETĂRII                      Nr. înreg.______  /______- 2020        
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR  2020-2021 

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A  A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:   Prenumele: 

 

                                                                                                                                                                     
 

Cod judeţ:                Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

 

Proba de limbă maternă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba:_____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea:________________________________________ 

Proba de limbă modernă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba: _____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

Limba:_______________ Nota:             ,                                         Limba: _____________Nota:            ,   

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 
 

Proba de aptitudini: 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

 

                    

             

 

L. S. 
D i r e c t o r 

        

L. S. 
D i r e c t o r 

  

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

          
 

 
         

 
 

 
  

 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 



Nr. clase Nr. locuri
Nr. locuri 
speciale  

romi

6 168 12

Matematică-Informatică - intensiv informatică Română 1 28 2 112 9,61

Ştiinţe ale naturii - intensiv germană Română 1 28 2

Ştiinţe ale naturii Română 2 56 4

Ştiinţe ale naturii - bilingv engleză Română 2 56 4 114 9,21

6 168 12

Filologie - intensiv engleză Română 1 28 2 115 8,57

Filologie - bilingv engleză Română 1 28 2 116 8,64

Ştiinţe sociale Română 1 28 2 120 8,76

Matematică-Informatică - intensiv informatică Română 1 28 2 117 9,35

Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză Română 1 28 2 118 9,18

Ştiinţe ale naturii - bilingv engleză Română 1 28 2 119 9,35

4 112 8

Teoretică - umanist Filologie Germană 1 28 2 121 8,31

Matematică-Informatică - intensiv informatică Germană 1 28 2 122 9,32

Ştiinţe ale naturii Germană 2 56 4 123 8,73

PLANUL DE ŞCOLARIZARE, ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021

ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE STAT

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Cod opţiune
Ultima medie 
de admitere 
în anul 2019

2

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN  GOGA” SIBIU, str. Mitropoliei nr. 34

Teoretică - umanist

Teoretică - real

1

COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU, str. Gh. Lazăr nr. 1-3

Teoretică - real 113 8,83

3

COLEGIUL NAŢIONAL „SAMUEL VON BRUKENTHAL” SIBIU, str. Piaţa Huet nr. 5

Teoretică - real



Nr. clase Nr. locuri
Nr. locuri 
speciale  

romi

5 140 10

Filologie Germană 1 28 2 126 6

Filologie - bilingv engleză Română 1 28 2 127 7,88

Educator - învățător Română 2 56 4 125 7,63

Educator - învățător Germană 1 28 2 124 7,01

7 196 14

Filologie - intensiv engleză Germană 1 28 2 175 7,38

Filologie - intensiv engleză Română 1 28 2 176 8,41

Matematică-Informatică - intensiv informatică Română 1 28 2 177 8,68

Ştiinţe ale naturii Germană 1 28 2 179 6,88

Ştiinţe ale naturii Română 1 28 2 180 8,52

Vocațională - teatru Arta actorului Instructor de teatru Română 1 28 2 174 nou

Vocaţională - sportiv Sportiv Instructor sportiv Română 1 28 2 178 9,04

3 84 6

Teoretică - umanist Filologie - intensiv engleză Română 1 28 2 169 8,21

Teoretică - real Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză Română 1 28 2 170 8,35

Vocaţională - teologic Teologic Teologie baptistă Română 1 28 2 163 5,44

2 56 4

Vocaţională - arte vizuale Arte plastice,  
decorative Arte plastice Română 1 28 2 141 6,44

Vocaţională - muzică Muzică Corist Română 0.5 14 1

Vocaţională - muzică Muzică Instrumentist Română 0.5 14 1

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Cod opţiune
Ultima medie 
de admitere 
în anul 2019

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ŞAGUNA” SIBIU, str. Aleea Turnu Roşu nr. 2

Teoretică - umanist

6

LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” SIBIU, str. Oştirii nr. 5

STRUCTURA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „BETANIA” SIBIU, str. N. Iorga nr. 56B 

4

5

Vocaţională - pedagogic

Teoretică - real

7

LICEUL DE ARTĂ SIBIU, str. A. Odobescu nr. 2

LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” SIBIU, str. Bihorului nr. 3

Teoretică - umanist

142 5,28



Nr. clase Nr. locuri
Nr. locuri 
speciale  

romi

7 196 14

Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ Română 1 28 2 109 7,80

Tehnician în activităţi economice - intensiv engleză Română 1 28 2

Tehnician în activităţi economice Română 2 56 4

Tehnician în administrație Română 1 28 2 nou

Tehnician în turism Română 1 28 2

Tehnician în gastronomie Română 1 28 2

3 84 6

Estetica şi igiena 
corpului omenesc Coafor stilist Română 1 28 2 130 6,87

Turism și alimentație Tehnician în turism Română 1 28 2 132 7,12

Tehnologică - tehnic Industrie textilă şi 
pielărie Tehnician designer vestimentar Română 1 28 2 131 6,54

3 84 6

Tehnologică - tehnic Electromecanică Tehnician electromecanic Română 1 28 2 161 4,42

Tehnician în industrie alimentară Română 1 28 2

Tehnician analize produse alimentare Română 1 28 2

5 140 10

Teoretică - real  Matematică-Informatică - intensiv informatică Română 1 28 2 138 7,86

Electric Tehnician electrotehnist Română 1 28 2 135 6,76

Electromecanică Tehnician electromecanic - intensiv engleză Română 1 28 2 136 7,01

Tehnician de telecomunicații Română 1 28 2

Tehnician în automatizări - intensiv germană Română 1 28 2

Cod opţiune
Ultima medie 
de admitere 
în anul 2019

8

COLEGIUL ECONOMIC „GEORGE BARIŢIU” SIBIU, str. Oituz nr. 31

Tehnologică - servicii

7,87

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Turism și alimentație 111 7,62

Economic 110

4,67

11

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU, str. Electricienilor nr. 1

Tehnologică - tehnic 

Electronică 
automatizări 137 6,15

9

COLEGIUL TEHNIC „CIBINIUM” SIBIU, str. Dealului nr. 2-4 

Tehnologică - servicii

10

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM” SIBIU, str. Postăvarilor nr. 18 

Tehnologică - resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară 162



Nr. clase Nr. locuri
Nr. locuri 
speciale  

romi

4 112 8

Tehnician veterinar Română 1 28 2

Tehnician în agroturism Română 1 28 2

Protecția mediului Tehnician ecolog şi protecția calităţii mediului Română 1 28 2 108 nou

Tehnologică - servicii Comerţ Tehnician în achiziţii şi contractări Română 1 28 2 107 7,32

2 56 4

Turism și alimentație Organizator banqueting Română 1 28 2 151 nou

Electronică  și 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul Română 1 28 2 150 4,74

2 56 4

Tehnologică - tehnic Construcții, instalații și 
lucrări publice Tehnician desenator pentru construcții și instalații Română 1 28 2 159 5,24

Vocaţională - teologic Teologic Teologie ortodoxă Română 1 28 2 160 7,03

3 84 6

Fabricarea produselor 
din lemn Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare Română 1 28 2 143 6,22

Mecanică Tehnician proiectant CAD Română 1 28 2 144 5,76

Tehnolgică - resurse naturale și protecția mediului Silvicultură Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Română 1 28 2 145 5,72

1 28 2

Tehnologică - tehnic Mecanică Tehnician mecatronist Română 1 28 2 147 4,64

4 112 8

Filologie Germană 1 28 2 181 5,19

Filologie - intensiv engleză Română 1 28 2 182 5,21

Matematică-Informatică Germană 1 28 2 183 7,03

Științe ale naturii Română 1 28 2 184 nou

6 168 12

Filologie - intensiv engleză Română 1 28 2 164 6,87

Ştiinţe sociale Română 1 28 2 168 6,84

Matematică-Informatică - intensiv informatică Română 1 28 2 165 7,23

Ştiinţe ale naturii - intensiv engleză Română 1 28 2 7,69

Ştiinţe ale naturii Română 1 28 2 nou

Vocaţională - sportiv Sportiv Instructor sportiv Română 1 28 2 166 6,05

Cod opţiune
Ultima medie 
de admitere 
în anul 2019

12

COLEGIUL AGRICOL „DANIIL POPOVICI BARCIANU” SIBIU, str. Banatului nr. 2

Agricultură 106 6,79

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Tehnologică - resurse naturale și protecția mediului

15

LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU, str. Movilei nr. 8

Tehnologică - tehnic

16
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” SIBIU, str. H.COANDĂ nr. 51

13

LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA” SIBIU, str. Gladiolelor nr. 2

Tehnologică - servicii

14

 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ „CAROL I” SIBIU, str. Pedagogilor nr. 7

LICEUL TEORETIC „STEPHAN LUDWIG ROTH” MEDIAŞ, str. G. Enescu nr. 7

Teoretică - umanist

18

LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER” MEDIAŞ, str. A. Iancu nr. 18

Teoretică - umanist

Teoretică - real

17

Teoretică - real
167



Nr. clase Nr. locuri
Nr. locuri 
speciale  

romi

5 140 10

Teoretică - real Matematică-Informatică - intensiv informatică Română 1 28 2 103 8,35

Economic Tehnician în activităţi economice Română 1 28 2 101 7,14

Turism şi alimentaţie Tehnician în turism - intensiv engleză Română 1 28 2 105 6,44

Tehnologică - tehnic Electronică 
automatizări Tehnician în automatizări Română 1 28 2 102 5,00

Tehnologică - resurse naturale şi protecţia mediului Protecția mediului Tehnician ecolog şi protecția calităţii mediului Română 1 28 2 104 5,58

2 56 4

Economic Tehnician în activităţi economice Română 1 28 2 133 3,10

Estetica și igiena 
corpului omenesc Coafor stilist Română 1 28 2 134 nou

1 28 2

Tehnologică - servicii Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie Română 1 28 2 156 4,95

2 56 4

Tehnologică - tehnic Industrie textilă și 
pielărie Tehnician designer vestimentar Română 1 28 2 128 nou

Teoretică - real Matematică - informatică Română 1 28 2 129 nou

2 56 4

Teoretică - umanist Filologie Română 2 56 4 171 4,38

1 28 2

Tehnologică - servicii Turism şi alimentaţie Tehnician în turism Română 1 28 2 154 3,89

2 56 4

Tehnologică - servicii Economic Tehnician în activităţi economice Română 1 28 2 172 6,29

Teoretică - umanist Filologie Română 1 28 2 173 5,30

20

COLEGIUL TEHNIC „MEDIENSIS” MEDIAŞ, str. Sticlei nr. 9

21
LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAŞ, str. Brateiului nr. 6

Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Cod opţiune
Ultima medie 
de admitere 
în anul 2019

19

COLEGIUL „ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ” MEDIAŞ, str. Metanului nr. 1

Tehnologică - servicii

Tehnologică - servicii

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională

24
LICEUL TEHNOLOGIC „JOHANNES LEBEL” TĂLMACIU, str. M. Eminescu nr. 30 

25

LICEUL TEORETIC „GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE, str. Măgurii nr. 5

22

COLEGIUL TEHNIC „AUGUST  TREBONIU LAURIAN” AGNITA, str. Şcolii nr. 2

23
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” AVRIG, str. Horea nr. 27



Nr. clase Nr. locuri
Nr. locuri 
speciale  

romi

2 56 4

Tehnologică - servicii Economic Tehnician în activități economice Română 1 28 2 139 2,21

Teoretică - umanist Filologie Română 1 28 2 140 3,50

1 28 2

Tehnologică - tehnic Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul Română 1 28 2 158 3,75

1 28 2

Tehnologică - servicii Economic Tehnician în activităţi economice Română 1 28 2 153 4,82

1 28 2

Tehnologică - tehnic Electronică 
automatizări Tehnician operator tehnică de calcul Română 1 28 2 155 5,09

1 28 2

Tehnologică - servicii Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ Română 1 28 2 149 3,03

Nr. clase Nr. locuri

1 28

Teoretică - umanist FRECVENŢĂ REDUSĂ Ştiinţe sociale Română 1 28 152

1 28

Teoretică - umanist FRECVENŢĂ REDUSĂ Ştiinţe sociale Română 1 28 148

1 28

Teoretică - umanist FRECVENŢĂ REDUSĂ Ştiinţe sociale Română 1 28 146

1 28

Teoretică - umanist FRECVENŢĂ REDUSĂ Ştiinţe sociale Română 1 28 157

28
LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAŞ” SĂLIŞTE, str. I. Lupaş nr. 24

29
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPŞA MICĂ, str. Sibiului nr. 61

Cod opţiune
Ultima medie 
de admitere 
în anul 2019

26

LICEUL „TIMOTEI CIPARIU” DUMBRĂVENI, str. Cuza Vodă nr. 5-7

27
LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE, str. Târgului nr. 14

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

30
LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU” MIERCUREA SIBIULUI, str. I. Măcelariu nr. 793

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL FRECVENŢĂ REDUSĂ (aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată)

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ filieră / profil Domeniul pregătirii 

de bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare          
clasa a IX-a

3
LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU, str. Movilei nr. 8

4
LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAŞ, str. Brateiului nr. 6

Cod

1
COLEGIUL TEHNIC „INDEPENDENŢA” SIBIU, str. Gladiolelor nr. 2

2
LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” SIBIU, str. H. Coandă nr. 51 



 

  

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 
pentru anul şcolar 2020-2021 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

27 mai 2020 

Afișarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, 
concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul 
unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă 
educațională pentru învățământul profesional de stat 

27 mai 2020 

Tipărirea informaţiilor despre admitere, în broşura care va cuprinde, în secţiune 
distinctă, informaţii despre admiterea în învăţământul profesional de stat pentru 
anul şcolar 2020-2021 
Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratului şcolar, ale unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial. 
Notă: Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a 
candidaţilor/părinţilor, este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a 
unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare 
adocumentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ. 

27 mai - 2 iunie 2020 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând 
informațiile legate de admiterea în învățământul liceal, în învățământul 
profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul școlar 2020-2021 
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de 
informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul 
profesional (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a 
opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat) 

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

17 - 21 februarie 2020 

Informarea de către Inspectoratul Școlar Județean a unităților de învățământ 
gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a 
VIII-a în învățământul profesional de stat 
Se vor prezenta următoarele: 
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional; 
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 
profesional;  
- posibilitatea continuării studiilor după învățământul profesional. 

2 - 12 iunie 2020 

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educaţională pentru 
învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 se desfășoară acțiunea 
„Săptămâna meseriilor”.  
Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni 
dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi a 
ofertei de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, 
fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică, experienţe 
relevante ale parteneriatului şcoală-operator economic. 

2 - 12 iunie 2020 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi 
în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi 
consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice 
de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). 
Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de 
stat, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor 
pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat. 

2 - 12 iunie 2020 

Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, organizate la 
toate unităţile de învăţământ gimnazial sau prin mijloace electronice de 
comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.), pentru prezentarea 
metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a 
planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat şi a modului de 
completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat.  



 

  

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

27 mai 2020 

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 
Notă: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de 
admitere judeţene ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul 
de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 

27 mai - 16 iunie 2020, 
ora 16,00 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilor 
Recomandările scrise de apartenenţă la etnia romilor pot fi eliberate şi on-line. 
În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin email, unităţii de 
învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura 
electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul 
recomandării revine atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi 
procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 
apartenenţă la etnia romilor. 
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în 
considerare! 

30 iunie - 3 iulie 2020 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi 
de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular 
transmis electronic 
Fişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ - comisia 
de admitere judeţeană de către candidaţi. 
*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 
Notă: Inspectoratele şcolare afişează programarea candidaţilor pe zile şi ore 
pentru repartizarea în şedinţă publică. 

4 - 5 iulie 2020 

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de 
admitere judeţeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza 
opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 
Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale 
pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia 
de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, 
aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016, indiferent dacă la acea calificare 
profesională se organizează probă suplimentară de admitere. 

2 - 3 iulie 2020 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 
admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi 
comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020. 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat 

29 iunie - 3 iulie 2020 și 
6 iulie 2020 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat şi a foii matricole: 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în 
învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale 
absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile 
obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din 
aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute 
în clasele V-VIII. 
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 
învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de 
către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ 
gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor. 
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se 



 

  

realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea 
electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. 
Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la 
unităţile de învăţământ pentru care optează. 
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei 
de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii 
care solicită aceasta; eliberarea se realizează pe baza unei programări pe zile şi 
ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial. 
Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor 
candidaţilor care solicită acest lucru – opţiune promovată, ca recomandare 
importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de 
învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare. 
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe elevilor din 
clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 

6 iulie 2020 

Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite 
şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional 
pentru care au optat, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional 
La unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la 
unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se 
afişează şi precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va 
preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare pentru 
toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi 
depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu 
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au 
optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 

9 iulie 2020 

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere 
în învăţământul profesional 
Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la 
unităţile de învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile. 

10 iulie 2020 

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

13 - 17 iulie 2020 

Transmiterea în format electronic de către unităţile de învăţământ cu ofertă 
pentru învăţământul profesional, către unităţile de învăţământ gimnazial a 
situaţiei privind rezultatele elevilor la admiterea în învăţământul profesional, în 
scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a 
absolvenţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au 
depus/transmis prin poştă dosarele de înscriere la unităţile la care au fost 
declaraţi admişi 
Notă: Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor 
de înscriere pentru etapa a II-a la unităţile de învăţământ profesional, numai 
pentru absolvenţii menţionaţi anterior. 



 

  

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot 
înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul 
dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

13 - 17 iulie 2020 

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de 
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de 
primire. Dosarul de înscriere conţine: 
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original; 
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu 
originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de 
învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului 
pentru certificare); 
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 
naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care 
nu au susţinut evaluarea naţională; 
d) fişa medicală. 
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile 
şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ. 
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de 
către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această 
etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere 
Notă: Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor 
afişa la sfârşitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus 
dosarele de înscriere. 
Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica 
telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierii. 

15 - 17 iulie 2020 

Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații 
declarați respinși 
Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot 
înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învăţământul 
dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

17 iulie 2020 

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

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

21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de învăţământ 
a situaţiei rezolvării cazurilor speciale 

21 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a 
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul 
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi 
rezolvarea cazurilor speciale 
Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se 
află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub 
rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri 
minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii. 

21 iulie 2020 
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, la toate unităţile de 
învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere 
la învăţământul profesional de stat din judeţ 

21 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu 
locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de 
stat din județ 
ISJ afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa 
a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ. 
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională 
pentru învăţământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe 



 

  

domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a 
II-a de admitere 

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

22 - 24 iulie 2020 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat şi a foii matricole:  
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în 
învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale 
absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile 
obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din 
aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute 
în clasele V-VIII, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în 
etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual. 
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 
învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de 
către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ 
gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor. 
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se 
realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea 
electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul 
profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. 
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei 
de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii 
care solicită aceasta; eliberarea se realizează pe baza unei programări pe zile şi 
ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial. 
Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor 
candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare 
importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de 
învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare. 
Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere. 

24 iulie 2020 

Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite 
şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a 
listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional 
Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare 
doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul 
de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la 
celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere 
pentru aceste calificări 

27 iulie 2020 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor 
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învăţământul profesional 

28 iulie 2020 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul 
profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul 
profesional de stat 
Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei 
candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 
candidaţii admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de 
înscriere, de la sediile unităţilor respective de învăţământ, sau prin formular 
transmis electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru 

29 iulie - 3 august 2020 

Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la 
care candidaţii au fost declaraţi admişi 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de 
primire. Dosarul de înscriere conţine: 
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original 
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu 



 

  

originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de 
învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului 
pentru certificare); 
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 
naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care 
nu au susţinut evaluarea naţională; 
d) fişa medicală. 
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile 
şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ. În cazul retragerii fişelor de 
înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe 
locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor 
obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în 
termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 
Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care 
în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 
formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere 
vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar 
pentru constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană - 
prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei 
şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe 

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

5 august 2020 

Afișarea de către comisia de admitere județeană a listei cu locurile libere și a 
graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de 
rezolvare a cazurilor speciale 
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și 
redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale 

6, 7 august 2020 
(conform graficului afișat 

de comisia de admitere 
județeană) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană 
Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care nu au 
participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu 
au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere 
Rezolvarea de către comisia de admitere județeană a situațiilor de la nivelul 
unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au 
constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților 
admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime 
legale 
Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații 
care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de 
constituire a formațiunilor de studiu. 
Comisia judeţeană va afişa la sediul inspectoratului şcolar şi pe site graficul de 
desfăşurarea a şedinţei publice, pe zile, ore şi candidaţi. 
Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi 
calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută 
proba suplimentară de admitere în învăţământul profesional, iar în cazul 
învăţământului dual, probe de admitere independent de numărul candidaţilor 
înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al 
unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici. 
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană către unităţile de 
învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a 
situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal 
constitute 

7 august 2020 

Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a 
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul 
profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 
speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere 
judeţeană 

 



ADMITEREA în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 
 
În baza art. I din OMEC nr. 4325/2020, prevederile din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016, se vor aplica în mod corespunzător, 
cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 
(conform anexei 1 la OMEC nr. 4325/2020). 
 
Dispoziţii generale  
Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat, numit în continuare învăţământ profesional, se face cu 
respectarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, pe baza criteriilor stabilite 
de prezenta metodologie. 
Art. 2. (1) Pot opta pentru învăţământul profesional elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din 
seriile anterioare. 
(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 
(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în 
învăţământul profesional. 
Art. 3. În vederea admiterii în învăţământul profesional, unitatea de învăţământ poate organiza, în anumite condiţii, 
proba suplimentară de admitere. 
Art. 4. (1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, admiterea se realizează în 2 etape. 
(2) În fiecare etapă de admitere se organizează: 
- înscrierea candidaţilor; 
- proba suplimentară de admitere, după caz; 
- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 
 
Înscrierea candidaţilor 
Art. 5. (1) Înscrierea în învăţământul profesional se face în urma unui proces de informare şi consiliere a elevilor. 
(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional se face la unitatea de învăţământ care 
are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională 
din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa 
de înscriere. 
(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul professional, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor 
clasei a VIII-a din seriile anterioare, se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată 
de unitatea de învăţământ gimnazial. 
(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional fiecărui 
elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul 
admiterii în învăţământul 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. 
 
Proba suplimentară de admitere 
Art. 9. (1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional au obligaţia de a 
elabora şi anunţa public Procedura de admitere. 
(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind: 
- cazurile în care se susţine proba suplimentară de admitere şi calculul mediei de admitere, conform art. 10 şi, 
respectiv 12, modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta 
metodologie; 
- disciplina din planul cadru pentru clasa a VIII-a, la care se susţine proba suplimentară de admitere; 
- programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere; 
- modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere; 
- modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere; 
- durata probei suplimentare de admitere; 
- modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor. 
(4) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ 
profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional. 
(5) Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 
profesional, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 
învăţământ. 
 



Admiterea candidaţilor şi afişarea 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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unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul 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 obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; 
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ 
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unde: 
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 
MA = media de admitere calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a); 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 
(2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire. 
(3) Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la 
Evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 
inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect 
unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009. 
(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 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. 14. (1) ... în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional,  candidaţii depun/ 



transmit, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere. 
(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe 
baza următoarelor acte: 
a)  fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;  
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ 
gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru 
certificare); 
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru 
candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională; 
d) fişa medicală.  
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional,  nu îşi depun dosarele 
de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru 
următoarele etape de admitere în învăţământul profesional. 
Art. 15. Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional se pot înscrie la admiterea în învăţământul 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 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. 
(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 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. 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 broșura de admitere, într-o listă separată. 
(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, după caz, și în funcție de opțiuni. 
 
Dispoziţii finale 
Art. 25. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în 
învăţământul profesional de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este 
condiţionată de achitarea unei taxe. 
Art. 26. (3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu 
metodologia stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Art. 27. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul profesional se pedepseşte conform legii şi atrage 
eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea 
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 
Art. 28. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fișe de înscriere pentru același elev, în cadrul unei etape de 
admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de 
nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, 
după caz. 
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. 





Nr. clase Nr. locuri Nr. locuri 
romi

4 112 8

Română 0,5 14 1 604

Română 0,5 14 1 603

Română 1 28 2 599

Română 1 28 2 601

Română 0,5 14 1 600

Română 0,5 14 1 598

4 112 8

Română 2 56 4 527

Română 2 56 4 506

2 56 4

Română 0,5 14 1 575

Română 0,5 14 1 578

Română 0,5 14 1 576

Română 0,5 14 1 580

2 56 4

Română 0,5 14 1 620

Română 0,5 14 1 623

Turism și alimentație Română 1 28 2 598

1 28 2

Fabricarea produselor din 
lemn Română 1 28 2 613

1 28 2

Agricultură Română 1 28 2 592

Cod opţiune

Bucătar

PLANUL DE ŞCOLARIZARE, ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT 

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ Domeniul pregătirii de 

bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Cofetar - patiser

Lucrător hotelier

2

LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA” SIBIU, str. Gladiolelor nr. 2

Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze

Mecanic auto

Tinichigiu vopsitor auto

1

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM” SIBIU, str. Postăvarilor nr. 18 

Industrie alimentară
Preparator produse din carne şi peşte

Brutar - patiser - preparator produse făinoase

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Turism și alimentație

Mecanică 

3

 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ „CAROL I” SIBIU, str. Pedagogilor nr. 7

Zidar - pietrar - tencuitor

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Dulgher - tâmplar - parchetar

5
LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU”, str. Movilei nr. 8 

Tâmplar universal

Confecționer articole din piele și înlocuitori
4

COLEGIUL TEHNIC  „CIBINIUM” SIBIU, str. Dealului nr. 4

Confecţioner produse textile

Lucrător hotelier

Industrie textilă şi pielărie

6
COLEGIUL TEHNIC „DANIIL POPOVICI BARCIANU” SIBIU, str. Banatului nr. 2

Fermier montan



Nr. clase Nr. locuri Nr. locuri 
romi

4 112 8

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice Română 1 28 2 579

Comert Română 1 28 2 597

Electronică automatizări Română 1 28 2 551

Mecanică Română 1 28 2 531

2 56 4

Comerţ Română 1 28 2 597

Estetica și igiena corpului 
omenesc Română 1 28 2 630

2,5 70 5

Mecanică Română 0,5 14 1 511

Electromecanică Română 1 28 2 543

Turism și alimentație Română 1 28 2 599

2 56 4

Industrie textilă şi pielărie Română 1 28 2 620

Electronică automatizări Română 1 28 2 551

2 56 4

Mecanică Română 1 28 2 527

Turism și alimentație Română 1 28 2 599

1 28 2

Turism si alimentație Română 1 28 2 599

1 28 2

Mecanică Română 1 28 2 527

Comerciant - vânzător

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist

7

COLEGIUL „ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ” MEDIAŞ, str. Metanului nr. 1

Instalator de reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

10

COLEGIUL TEHNIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN” AGNITA, str. Şcolii nr. 2

Confecţioner produse textile

Electronist aparate și echipamente

LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA, str. C. COPOSU nr. 1 

Mecanic auto

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

11

13
LICEUL „TIMOTEI CIPARIU” DUMBRĂVENI, str. T. Cipariu nr. 9

Mecanic auto

12
LICEUL TEHNOLOGIC „JOHANNES LEBEL” TĂLMACIU, str. M. Eminescu nr. 30 

Comerciant - vânzător

Electronist aparate și echipamente

Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor

8

COLEGIUL TEHNIC „MEDIENSIS” MEDIAŞ, str. Sticlei nr. 9

Cod opţiune

9

LICEUL TEHNOLOGIC  AUTOMECANICA MEDIAŞ, str. Brateiului nr. 6

Sudor

Electromecanic utilaje și instalații industriale

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ Domeniul pregătirii de 

bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a



Nr. clase Nr. locuri Nr. locuri 
romi

2 56 4

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice Română 1 28 2 580

Estetica și igiena corpului 
omenesc Română 0,5 14 1 630

Comerţ Română 0,5 14 1 597

1 28 2

Comerț Română 1 28 2 597

1 28 2

Mecanică Română 1 28 2 527

2 56 2

Comerţ Română 2 56 2 597

1 28 2

Turism și alimentație Română 1 28 2 599

  

Nr. clase Nr. locuri

1 12

Mecanică Română 1 12

2 24

Industrie alimentară Română 2 24

1 12

Turism și alimentație Română 1 12

1 12

Industrie textilă şi pielărie Română 1 12

2 24

Industrie textilă şi pielărie Română 2 24

Limba de 
predare

Plan școlarizare clasa a IX-a

Cod opţiune

16
LICEUL TEHNOLOGIC „STĂNESCU VALERIAN” TÂRNAVA, str. Mărului nr. 2 

Mecanic auto

15
LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU” MIERCUREA SIBIULUI, str. I. Măcelariu nr. 793

Comerciant - vânzător

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ Domeniul pregătirii de 

bază Specializarea / Calificarae profesională

Plan școlarizare    clasa a 
IX-a

1

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ „CAROL I” SIBIU, str. Pedagogilor nr. 7

Tinichigiu vopsitor auto

2

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM” SIBIU, str. Postăvarilor nr. 18

Brutar - patiser - preparator produse făinoase

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

Nr. 
crt. Denumirea unităţii de învăţământ Domeniul pregătirii de 

bază Calificarea profesională Limba de 
predare

3
LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAŞ, str. Brateiului nr. 6

Lucrător hotelier

4
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI, str. T. Vladimirescu nr. 32

Confecţioner produse textile

17
LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI, str. Principală nr. 230

Comerciant - vânzător

18
LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAŞ” SĂLIŞTE, str. I. Lupaş nr. 24

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

5
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TURNU ROŞU, str. Gării nr. 693

Confecţioner produse textile

14

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU” COPŞA MICĂ, str. Sibiului nr. 61

Instalator de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist

Comerciant - vânzător



 

  

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, 

pentru anul şcolar 2020-2021 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

25 mai 2020 

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe 
domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul dual, a 
perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2020-2021 şi a calendarului 
probelor de admitere 

27 mai 2020 

Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată 
în domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor 
economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre 
aceştia, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ cu ofertă 
educaţională pentru învăţământul dual 
Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde, în 
secţiune distinctă, informaţii despre admiterea în învăţământul dual pentru 
anul şcolar 2020-2021 
Broşura va fi postată pe paginile web ale inspectoratului şcolar, ale unităţilor 
de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial. 
Notă: Pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a 
candidaţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, este necesară informarea prin 
telefon sau email a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/ 
completare/preluare a documentelor în vederea planificării accesului în 
unitatea de învăţământ. 

27 mai - 2 iunie 2020 

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 2020-2021 
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale site-urile unităţilor de învăţământ 
gimnazial a graficului şedinţelor/sesiunilor de informare pentru elevi şi 
părinţi, cu privire la admiterea în învăţământul dual [metodologia şi 
calendarul admiterii, modul de completare a fişei de opţiuni pentru 
învăţământul dual, cu asigurarea informării acestora inclusiv prin utilizarea de 
mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)] 

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

2 - 12 iunie 2020 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru 
învăţământul dual în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară on-line acţiunea 
„Săptămâna meseriilor“. 
Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni 
dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi 
ofertelor de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat cu operatorii 
economici, fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică, 
experienţe relevante ale parteneriatului şcoală - operatori economici. 

2 - 12 iunie 2020 

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează 
elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare 
şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace 
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc). 
Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul dual, cu 
accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru 
carieră şi pe continuarea pregătirii, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de 
învăţământul dual. 

2 - 12 iunie 2020 
Sesiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, 
inclusiv prin mijloace electronice de comunicare (telefon, email, 
videoconferinţă on-line etc.) cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru 



 

  

prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de 
admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul dual, a modului de 
completare a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual. 
În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în 
mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual. 

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

29 iunie - 3 iulie 2020 și 
6 iulie 2020 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual, 
însoţită de foaia matricolă: 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni 
pentru învăţământul dual şi 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 din aplicaţia informatică 
centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. 
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 
învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de 
către candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de 
învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare 
realizate pentru toţi absolvenţii unităţii. 
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se 
realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin 
absolvenţii, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au 
ofertă pentru învăţământul dual şi profesional a fişei de opţiuni pentru 
învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul 
profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. 
Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la 
unităţile de învăţământ pentru care optează. 
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei 
de opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta; 
eliberarea se realizează pe baza unei programări pe zile şi intervale orare, 
afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial. 
Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic 
tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca 
recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale 
unităţilor de învăţământ şi a inspectoratului şcolar. 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual 
pun la dispoziţie unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări 
necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările 
profesionale din oferta de învăţământ dual, inclusiv informaţiile complete 
privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere şi privind modul de 
desfăşurare a acestora. 
Notă: Se va elibera o singură fişă de opţiuni pentru învăţământul dual şi o 
singură fişă de înscriere pentru învăţământul profesional de stat. Nu se 
eliberează respectivele fişe elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară 
neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

6 iulie 2020 

Afişarea, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au 
ofertă pentru învăţământ dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ 
gimnazial de la care provin candidaţii, privind lista candidaţilor înscrişi în 
învăţământul dual 
În situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi 
precizări detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe 
eliminatorii. Se va preciza dacă se organizează probe de admitere şi 
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. 

7 - 8 iulie 2020 
Pentru candidaţii care 

optează pentru unităţile de 
învăţământ şi calificările 

la care se organizează 
probe eliminatorii 

Desfăşurarea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis 
organizarea acestora 
Desfăşurarea probelor se va realiza în baza graficului şi unei programări 
prealabile a candidaţilor, stabilite, afişate şi comunicate de fiecare unitate de 
învăţământ care organizează probele eliminatorii către candidaţi şi către 
unităţile de învăţământ gimnazial de la care aceştia provin, în vederea 
asigurării informării candidaţilor privind susţinerea probelor în format on-
line. 
Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susţinerea probei în format 
on-line va susţine proba on-line la şi cu sprijinul unităţii de învăţământ 
gimnazial de la care provine, fiind informat în prealabil despre graficul şi 
programarea corespunzătoare de către unitatea de învăţământ la care şi-a 
depus dosarul de înscriere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - 9 iulie 2020 
Pentru candidaţii care 

optează pentru unităţile de 
învăţământ şi calificările 

la care se organizează 
probe eliminatorii 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afişare la sediul unităţii 
de învăţământ care a organizat probele, precum şi către candidaţi şi către 
unităţile de învăţământ gimnaziale de la care provin aceştia, prin utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare 
Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul 
dual se afişează şi se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare, la sfârşitul fiecărei zile, către candidaţi 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, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul 
dual, respectiv în învăţământul profesional. 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial asigură comunicarea cu 
propriii absolvenţi care au participat la această etapă şi, la cererea candidaţilor 
respinşi la probele eliminatorii, consiliază şi sprijină elevii şi reprezentanţii 
legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fişei iniţiale, prin completarea 
casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor 
profesionale pentru care optează. 
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se 
realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin 
absolvenţii, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au 
ofertă pentru învăţământul dual a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a 
fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii 
matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi 
nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru 
care optează. 
Notă: Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în 
perioadele de înscriere prevăzute mai sus, cu respectarea aceloraşi prevederi 
de înscriere. 
Notă: Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 
Notă: În situaţia în care, în fişa iniţială de opţiuni pentru învăţământul dual, 
candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, 
aceştia vor fi 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/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul 
de locuri, se va organiza o probă de admitere. 
În cazul comunicării de către candidaţii admişi la probele eliminatorii către 
unitatea de învăţământ la care au susţinut etapa de admitere a renunţării/ 
retragerii fişelor de înscriere, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi care au susţinut şi promovat probele respective, în ordinea 
rezultatelor obţinute la aceste probe. 



 

  

9 iulie 2020 

Actualizarea şi afişarea, la sediile şi pe pagina web a site-urile unităţilor de 
învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor 
înscrişi la învăţământul dual 
Afişarea tuturor informaţiilor privind organizarea probelor de admitere, cu 
precizarea calificării/calificărilor la care se organizează probe, 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 situaţiei cu numărul de 
candidaţi înscrişi la învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională 
Notă: Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, 
în cazul în care aceasta a fost decisă la nivelul unităţii de învăţământ cu ofertă 
pentru învăţământul dual, va consta în valorificarea unei/unor medii obţinute 
de candidat la disciplinele cuprinse în planul-cadru pentru învăţământul 
gimnazial, cu respectarea prevederilor respectiv din , privind calculul art. 10 
alin. b), art. 12 alin. (1) lit. b) OMEN nr. 3356/2017 mediei de admitere 
prin procedura de admitere elaborată la nivelul unităţii. 

9 iulie 2020 

Desfăşurarea probelor de admitere. 
Notă: Pentru anul şcolar 2020-2021, desfăşurarea acestor probe reprezintă 
calculul mediei finale de admitere, în condiţiile în care, prin procedura de 
admitere elaborată la nivelul unităţii de învăţământ care are ofertă de locuri în 
învăţământul dual, s-a decis organizarea de probe de admitere. 

10 iulie 2020 

Comunicarea prin afişare la sediu şi prin mijloace electronice de comunicare, 
către candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin 
candidaţii, a rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către 
unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe 

10 iulie 2020 
Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a 
mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia 
de admitere în învăţământul dual 

10 iulie 2020 

Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ dual a 
listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi 
Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de 
către candidaţii admişi 
Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care 
în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar 
constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după transmiterea/ 
depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării 
în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru 
constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a 
nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se 
poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană de admitere, a candidaţilor 
în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei 
şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe 
Informarea candidaţilor asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de 
către unităţile de învăţământ cu ofertă în învăţământul dual la care au susţinut 
admiterea, prin mijloace alternative de comunicare 

13 - 17 iulie 2020 

Transmiterea, de către unităţile de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul 
dual către unităţile de învăţământ gimnazial, în format electronic, a situaţiei 
privind rezultatele candidaţilor la admiterea în învăţământul dual, în scopul 
asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absol-
venţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au 
transmis/depus dosarele de înscriere la unităţile la care au fost declaraţi 
admişi 
Notă: Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea 
documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unităţile de învăţământ dual, 
numai pentru absolvenţii menţionaţi anterior, în urma solicitărilor acestora. 
Candidaţii respinşi la etapa I de admitere 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. 

13 - 17 iulie 2020 

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de 
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de 
primire. Dosarul conţine: 
a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie; 
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu 
originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de 
învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea 
originalului pentru certificare); 
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 
naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care 
nu au susţinut evaluarea naţională; 
d) fişa medicală. 
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe 
zile şi intervale orare, afişat de către unitatea de învăţământ. 
În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a 
dosarelor de înscriere. 
Notă: Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor 
afişa la sfârşitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus 
dosarele de înscriere. Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin 
poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierilor. 

17 iulie 2020 

Transmiterea la comisia judeţeană 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 
candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

20, 21 iulie 2020 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană. Pentru 
rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană nu va repartiza 
candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe 
eliminatorii şi/sau de admitere decât cu acordul unităţilor de învăţământ 
respective, după consultarea cu operatorii economici parteneri 

21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la unităţile de 
învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale 

21 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor 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 
Listele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care 
se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică 
sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de 
locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii. 

21 iulie 2020 
Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană la toate unităţile de 
învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de 
admitere la învăţământul dual din judeţ 

21 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ gimnazial a 
listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul dual 
din județ 
ISJ afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru 
etapa a II-a de admitere în învăţământul dual din județ. 
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ cu ofertă 
educaţională pentru învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe 
domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa 
a II-a de admitere 



 

  

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 - 24 iulie 2020 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională 
pentru învăţământul dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual, 
însoţită de foaia matricolă: 
Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea 
elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni 
pentru învăţământul dual şi fişa de înscriere pentru 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 din aplicaţia informatică 
centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII, 
pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de opţiuni pentru învăţământul 
dual sau fişe de înscriere pentru învăţământul profesional de stat în etapa I de 
admitere. 
Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 
învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de 
către candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de 
învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare 
realizată pentru toţi absolvenţii unităţii. 
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se 
realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin 
absolvenţii, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au 
ofertă pentru învăţământul dual a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a 
fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii 
matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi 
nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru 
care optează. 
Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei 
de opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul 
profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta; 
eliberarea se realizează pe baza unei programări pe zile şi intervale orare, 
afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial. 
Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic 
tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca 
recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale 
unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare. 
Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual 
pun la dispoziţie unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări 
necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările 
profesionale din oferta de învăţământ dual, inclusiv informaţiile complete 
privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere şi privind modul de 
desfăşurare a acestora. 
Notă: Absolvenţilor li se va elibera o singură fişă de opţiuni pentru 
învăţământul dual, respectiv o singură fişă de înscriere pentru învăţământul 
profesional de stat. 

23, 24 iulie 2020 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu 
respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal 

24 iulie 2020 

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au 
ofertă pentru învăţământ dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ 
gimnazial de la care provin candidaţii privind lista candidaţilor înscrişi în 
învăţământul dual În situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere 
se afişează şi precizări detaliate privind probele de admitere, inclusiv a 
eventualelor probe eliminatorii. 
Se va preciza dacă se organizează probe de admitere şi 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. 



 

  

25 - 27 iulie 2020 

Desfăşurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleaşi condiţii 
cu cele prevăzute la etapa I de admitere în învăţământul dual, conform celor 
prevăzute de procedura de admitere elaborată de unitatea de învăţământ care 
organizează admiterea 
Informarea candidaţilor asupra rezultatelor probelor de admitere prin afişare 
la sediu şi prin mijloace electronice de comunicare 

27 iulie 2020 
Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a 
mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de 
admitere în învăţământul dual, cu modificările şi completările ulterioare 

28 iulie 2020 

Validarea, de către comisia de admitere judeţeană, a listei candidaţilor 
declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat 
Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care 
organizează învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi în 
învăţământul dual 
Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de 
către candidaţii admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a 
fişelor de opţiuni pentru învăţământ dual de la sediile unităţilor de învăţământ 
sau prin formular transmis electronic tuturor celor care solicită acest lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 iulie - 3 august 2020 

Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de 
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de 
primire. Dosarul conţine: 
a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie; 
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu 
originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de 
învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea 
originalului pentru certificare); 
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 
naţionale /examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care 
nu au susţinut evaluarea naţională; 
d) fişa medicală. 
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe 
zile şi intervale orare, afişat de către unitatea de învăţământ. În cazul 
retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a 
dosarelor de înscriere. 
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 - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin 
redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe 

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

5 august 2020 

Afişarea de către comisia de admitere judeţeană, la sediul şi pe pagina web a 
inspectoratului şcolar, 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 

 
 

6, 7 august 2020  
(conform graficului afișat 

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 



 

  

de comisia de admitere 
județeană) 

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. 
Comisia judeţeană va afişa la sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar 
graficul de desfăşurare a şedinţei publice, pe zile, pe intervale orare şi pe 
candidaţi. 
Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi 
calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, sunt prevăzute 
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. 

7 august 2020 

Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ dual, a 
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în 
învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor 
speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere 
judeţeană 

 



ADMITEREA în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul şcolar 2020-2021 
 
În baza art. I din OMEC nr. 4325/2020, prevederile din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al 
calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017, se vor aplica în mod corespunzător, cu respectarea 
Calendarului admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
național al calificărilor pentru anul școlar 2020-2021 (conform anexei 2 la OMEC nr. 4325/2020). 
 
Dispoziţii generale  
Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național 
al calificărilor, numit în continuare învăţământ dual, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie-
cadru şi cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual.  
Art. 2. (1) Pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional 
al calificărilor, elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. 
(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul dual numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 
(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ dual se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în 
învăţământul dual. 
Art. 3. (1) În cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri disponibile, se organizează probe de 
admitere. 
(2) În învăţământul dual se pot organiza probe de admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile, dacă operatorii economici parteneri solicită acest lucru.  
(3) Decizia privind organizarea probelor de admitere, numărul şi conţinutul acestora se adoptă la nivelul unităţii de 
învăţământ şi se reglementează prin procedura de admitere elaborată şi adoptată în conformitate cu prevederile art. 
9 din prezenta metodologie, în colaborare cu operatorii economici parteneri, cu respectarea cerinţelor exprimate de 
aceştia. 
 
Înscrierea candidaţilor 
Art. 5. (1) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face în urma unui proces de orientare şi 
consiliere a elevilor, realizat de către diriginţii claselor a VIII-a şi consilierii şcolari din cadrul centrelor judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţională, cu sprijinul operatorilor economici parteneri. 
(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de învăţământ care are ofertă 
educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu 
posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat. 
(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din 
seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea de învăţământ 
gimnazial, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, eliberată de către unitatea de învăţământ care 
organizează învăţământ dual. 
(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional fiecărui 
elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual, pentru fiecare 
etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual. 
 
Probe de admitere 
Art. 8. Probele de admitere organizate în situaţiile prevăzute la art. 3 pot viza cunoştinţe din programele şcolare din 
învăţământul gimnazial şi/sau motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/aptitudini şi alte condiţii de admitere stabilite 
prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorii economici parteneri. 
Art. 9. (1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual au obligaţia de a elabora 
şi anunţa public Procedura de admitere în învăţământul dual. 
(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind: 
c) tipul, numărul şi conţinutul probelor de admitere, eventuale condiţii de promovare a acestora; 
d) calculul mediei probelor de admitere, ca medie aritmetică sau ca medie ponderată a notelor obţinute la probele de 
admitere, în cazul în care se stabilesc mai multe probe de admitere; 
e) modul de organizare şi desfăşurare a fiecărei probe de admitere (de exemplu: scris, oral, probă practică) şi durata 
acestora; 
f) în cazul probelor (teoretice sau practice) bazate pe cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul gimnazial, se 
vor preciza disciplinele vizate şi se va prezenta programa de examen cu tematica selectată din programele şcolare 
respective; 
i) modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor. 
(4) Notarea rezultatelor la fiecare dintre probele de admitere se face cu note de la 1 la 10, cu posibilitatea stabilirii prin 



procedura de admitere a unor note minime în cadrul condiţiilor de promovare a probelor respective. 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), prin procedura de admitere se pot stabili şi eventuale probe eliminatorii care 
vizează evaluări psihoaptitudinale, de medicină a muncii sau alte tipuri de evaluări în legătură cu cerinţele specifice 
pentru anumite meserii şi locuri de muncă, la care evaluarea se finalizează cu rezultatul „promovat” sau „nepromovat”. 
(6) Candidaţii respinşi la probele eliminatorii se pot înscrie, în aceeaşi etapă de admitere, în învăţământul profesional 
sau în învăţământul dual, la calificări pentru care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv probe de admitere, în 
condiţiile în care termenele prevăzute în calendarul admiterii permit acest lucru. 
(7) Media probelor de admitere se realizează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele de 
admitere; nu intră în calculul acestei medii probele eliminatorii menţionate la alin. (5) şi nu se încheie medie în cazul 
neîndeplinirii unor eventuale condiţii de promovare în situaţiile menţionate la alin. (4). 
(8) Procedura de admitere va conţine prevederi clare pentru asigurarea unei selecţii obiective, nediscriminatorii şi 
transparente. 
(9) Procedura de admitere va include obligatoriu şi prevederi procedurale privind depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. 
Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la probele orale nu pot fi contestate. 
(10) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ 
dual, conform calendarului admiterii în învăţământul dual de stat. 
(11) Unitatea şcolară, în colaborare cu operatorii economici, poate decide ca probele de admitere să se organizeze doar 
pentru calificarea/calificările la care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor sau se susţin probe de 
admitere independent de numărul de candidaţi înscrişi, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu 
s-au organizat probe de admitere, în cazul în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. 
 
Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor 
Art. 10. Admiterea în învăţământul dual se realizează, în fiecare etapă, astfel: 
a) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ şi nu 
s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În portofoliul 
educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media de admitere, calculată ca medie 
ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 
80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%; 
b) în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situaţia în care s-
au organizat probe de admitere, indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, admiterea 
se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% media notelor 
obţinute la probele de admitere stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici, 
calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7). 
Art. 11. (1) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care s-au organizat 
probe de admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 
a) media probelor de admitere; 
b) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 
c) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
(2) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii de admitere egale, în situaţia în care nu s-au organizat probe de 
admitere, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 
a) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 
(3) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidaţi cu medii de 
admitere egale şi cu aceleaşi medii la criteriile de departajare menţionate la alin. (1) şi (2), atunci toţi aceşti candidaţi 
sunt declaraţi admişi la calificarea profesională solicitată. 
Art. 12. (1) Calculul mediei de admitere în învăţământul dual se face astfel:  
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ şi nu s-au 
organizat probe de admitere:  
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unde: 
MAID = media de admitere în învăţământul dual; 
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 obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; 
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau în 
situaţia în care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul locurilor oferite, dar s-au organizat probe de admitere: 
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unde: 
MAID = media de admitere în învăţământul dual; 
MA = media de admitere calculată conform alin. (1) lit. a); 
PSA = media notelor la probele de admitere stabilite de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici 
parteneri, calculată în conformitate cu art. 9 alin. (7). 
(2) Media de admitere în învăţământul dual, menţionată la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
(3) În calculul mediei de admitere pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, media generală 
obţinută la evaluarea naţională se va înlocui, în funcţie de anul absolvirii, cu: 
a) media la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv; 
b) media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007; 
c) media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 
(4) Pentru candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională sau, după caz, examenul de capacitate/testele 
naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii 
clasei a VIII-a este 1 (EN=1). 
(5) Media de admitere în învăţământul dual, calculată conform alin. (1), este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista 
candidaţilor admişi.  
(6) În cazul candidaţilor care au înregistrat mai multe opţiuni în fişa de admitere la o unitate şcolară la care numărul 
total al celor înscrişi nu depăşeşte numărul total al locurilor oferite, repartizarea pe calificări se face în ordinea 
opţiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform prezentului articol şi a criteriilor de 
departajare precizate la art. 11. 
(7) În situaţiile menţionate la art. 9 alin. (12), repartizarea pe calificări a candidaţilor admişi va fi însoţită de repartizarea 
la operatorii economici parteneri de practică. 
(8) În perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, comisia de admitere judeţeană va analiza şi 
cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au 
participat la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a 
gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 
Art. 14. (1) ... în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, candidaţii depun/transmit, la 
unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere. 
(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe 
baza următoarelor acte: 
a)  fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în original; 
b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ 
gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru 
certificare); 
c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru 
candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională; 
d) fişa medicală.  
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, nu îşi depun dosarele de 
înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea 
etapă de admitere în învăţământul dual. 
Art. 15. Candidaţii respinşi în etapa I de admitere în învăţământul dual, se pot înscrie în etapa a II-a pentru admiterea în 
învăţământul profesional, inclusiv dual, sau în învăţământul liceal. 
Art. 16. (1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care au fost respinşi în etapa I de admitere, care nu s-au înscris la 
unităţile la care au fost admişi sau care nu au participat la prima etapă de admitere în învăţământul profesional, inclusiv 
dual, şi care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învăţământul dual, precum şi pentru cei care şi-au încheiat 
situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de admitere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, 
comisia de admitere judeţeană va organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în 
perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, conform criteriilor prevăzute în prezenta 
metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene. 
(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele de 
învăţământ dual la care procedura de admitere prevede probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile, comisia de admitere judeţeană poate decide organizarea unei noi etape de susţinere a 
acestor probe. Graficul şi locul de desfăşurare a probelor de admitere vor fi făcute public, prin afişare la sediul unităţilor 
de învăţământ gimnazial şi al unităţilor de învăţământ respective care organizează învăţământ dual. Admiterea 
candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie. 



 
Dispoziţii finale 
Art. 25. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în 
învăţământul dual de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este 
condiţionată de achitarea unei taxe. 
Art. 26. (1) Broşura de admitere va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre unităţile de 
învăţământ de stat, respectiv unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în 
clasa a IX-a la învăţământul profesional, cu evidenţierea distinctă a claselor organizate în învăţământul dual. 
(2) Calificările pentru care unitatea de învăţământ profesional organizează admitere în învăţământul profesional vor fi 
înscrise în broşura admiterii codificat, în secţiune separată, cu evidenţierea distinctă a claselor organizate în 
învăţământul dual. 
(3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia 
stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru. 
Art. 27. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul dual se pedepseşte conform legii şi atrage 
eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea 
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 
Art. 28. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, în cadrul unei etape de 
admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de 
nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, 
după caz. 



Notă la proba de 
limbă maternă: 
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M INISTERUL EDUCAŢIEI ȘI  CERCETĂRII                                                                   Nr. înreg.______  /______- 2020  
FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021  

Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional 1) 

 
 -  FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 1)   - 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L   L       A   A   A  A 
    

 Numele:                                                              Init. tată:     Prenumele: 
 
                                                                                                                                                                     
                

Unitatea: 2)____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:    

1.                   2.                      3.                       4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                     12.                    13.                     14.                   15.                    16. 
  OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului.  

                            2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează 

           Candidat                                                       Părinte 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat             Nepromovat 

Probe de admitere:4)     Media:             ,                Rezultat: Promovat             Nepromovat  

                             Lb:             Nota:             ,                                          Lb:             Nota:             , 

 

Media de admitere:              ,                   Rezultat admitere:        Admis           Respins                  

Menţiune 5):  

Candidat                                                       Părinte 

Unitatea: 2)____________________________________________   

Opţiuni pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară în învăţământul dual:    

1.                     2.                      3.                       4.                      5.                       6.                     7.                      8.       

9.                    10.                    11.                     12.                    13.                     14.                   15.                    16. 
 OBSERVAŢII: 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului  

                          2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare, pentru care optează 

            Candidat                                                       Părinte 

Probe eliminatorii 3):      Rezultat:        Promovat            Nepromovat 

Probe de admitere:4)     Media:             ,                Rezultat: Promovat            Nepromovat 

                             Lb:             Nota :            ,                                          Lb:             Nota:             , 

 

Media de admitere:              ,                    Rezultat admitere:         Admis           Respins                  

Menţiune 5):            

          Candidat                                                       Părinte              

                                                      
1) Datele din această anexă se completează la unitatea de învăţământ la care se înscrie candidatul în învăţământul dual în prima etapă de admitere, 
respectiv la Centrul de înscriere din etapa a II-a 
2) Unitatea = Unitatea de învățământ la care se înscrie candidatul în învăţământul dual. 
3) Datele referitoare la probe eliminatorii se vor completa doar în situațiile în care se organizează probe de admitere care includ şi probe eliminatorii. 
4) Datele referitoare la probe de admitere se vor completa doar în situațiile în care, prin procedura de admitere, s-a decis organizarea acestor probe. 
5)  Menţiune = Se completează dacă un elev admis se retrage și se semnează de candidat, părinte și conducerea şcolii. 
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Nr. clase Nr. locuri

2 54

Comerț Română 1 27 597 Hornbach S.R.L., Penny, Lidl Discount S.R.L., Metro Cash&Carry România S.R.L.

Română 0,5 13 601 Hotel Ibis, Hotel Continental Forum,  Împăratul Romanilor S.R.L, S.C. Silva 

Română 0,5 14 599 Hotel Ibis, Hotel Continental Forum, S.C. Silva

4 106

Română 1 29 530

S.C. Marquardt Schaltsysteme SCS, S.C. Wittenstein S.R.L., S.C. Brandl RO S.R.L., 
S.C. KUKA Automatizare S.R.L., S.C. ODU România Manufacturing S.R.L., S.C. 
Flaro Prod S.A., S.C. Heckler România S.R.L., S.C. Aeronamic Eastern Europe 
S.R.L.

Română 1 20 510
S.C. Brandl RO S.R.L., S.C. ODU România Manufacturing S.R.L., S.C. Harting 
România Manufacturing SCS, S.C. Marquardt Schaltsysteme SCS, S.C. Flaro Prod 
S.A.

Română 1 30                              ”Clasa Continental” SC Continental Automotive Systems SRL

Română 1 27
S.C. ODU România Manufacturing S.R.L., S.C. Harting RO Automotive S.R.L., S.C. 
Marquardt Schaltsysteme SCS, S.C. Wittenstein S.R.L., S.C. CBS S.R.L., S.C. Flaro 
Prod S.A., S.C. KUKA Automatizare S.R.L., S.C. Hidroelectrica S.A.

2 60

Mecanică Română 2 60 530                           S.C. Compa S.A. Sibiu

1 29

Mecanică Română 0,5 17 530 S.C. Thyssenkrupp Bilstein S.A., S.C. KUKA Automatizare România S.R.L., S.C. 
NTN-SNR Rulmenți S.R.L.

Electromecanică Română 0,5 12 543 S.C. Thyssenkrupp Bilstein S.A., S.C. KUKA Automatizare România S.R.L., S.C. 
NTN-SNR Rulmenți S.R.L.

0,5 14

Mecanică Română 0,5 14 511 S.C. Automecanica S.R.L.

Operator la maşini cu comandă numerică

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

4

2

Electromecanică
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ" SIBIU, str. H. Coandă nr. 51 

LICEUL TEHNOLOGIC „INDEPENDENŢA” SIBIU, str. Gladiolelor nr. 2

Mecanică

Operator la maşini cu comandă numerică

Sculer matriţer

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

543

PLANUL DE ŞCOLARIZARE, ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL

Nr. 
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ         
filieră / profil

Domeniul pregătirii de 
bază Specializarea / Calificarea profesională Limba de 

predare

Plan școlarizare  clasa a 
IX-a Cod 

opţiune Operatori economici parteneri 

 
 

5
LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAŞ, str. Brateiului nr. 6

Sudor

1

COLEGIUL ECONOMIC „GEORGE BARIŢIU” SIBIU, str. Oituz nr. 31

Comerciant - vânzător

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

3
Operator la maşini cu comandă numerică

LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU" SIBIU, str. Movilei nr. 8



 
 
 

INFORMAŢII UTILE 
 

 
x 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 
 
x Înscrierea elevilor în învățământul profesional special se face pe baza certificatului de expertiză și orientare 
școlară, emis de comisia de expertiză complexă din cadrul CJRAE Sibiu. Documentele necesare obținerii certificatului 
vor fi depuse la sediul CJRAE Sibiu, str. Turismului, nr. 15, telefon 0269247066, în perioada 1-30.06.2020. Lista 
completă a documentelor necesare este postată pe adresa www.cjraesibiu.ro, secțiunea SEOSP; 
 
x Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Lucian Blaga, nr. 26, Sibiu, telefon 0369101202, email 
officeisj@yahoo.com; 
 
x Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
începerii cursurilor anului școlar 2020-2021: 
 Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 51, Sibiu, telefon 0269238313; 
 
x Învățământul dual este o nouă formă de organizare a învățământului profesional și tehnic introdusă începând 
cu anul școlar 2017-2018. Învățământul dual se aplică în anul școlar 2020-2021 ca formă de organizare a 
învățământului profesional, cu durata de 3 ani, având următoarele caracteristici specifice: 
a) este organizat la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate (cum ar fi camere de 
comerţ, asociaţii patronale de ramură, cluster), în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; 
b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de parteneriat şi conform unor 
contracte individuale de pregătire practică încheiate; 
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri 
publice pentru învăţământul profesional și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 
d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de învăţământ partenere, autorităţile 
publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ. 
Elevii care frecventează învățământul dual beneficiază de bursa profesională acordată de stat, la care se adaugă bursa 
lunară și alte forme de susținere din partea operatorilor economici parteneri de practică, după cum urmează: 
- din partea statului - bursă profesională - 200 lei/lună, conform HG  nr. 951/2017; 
- din partea firmei cu care elevul va încheia contract de practică - bursă de valoare cel puțin egală cu bursa acordată de 
stat (200 lei/lună) și alte forme de susținere stabilite prin contractul de practică. 
 
Informaţii complete despre admitere pot fi găsite vizitând paginile web: 

¾ www.isjsb.ro, secţiunea Admitere în liceu 
¾ http://admitere.edu.ro 

http://www.cjraesibiu.ro/
mailto:officeisj@yahoo.com
http://www.isjsb.ro/
http://admitere.edu.ro/

