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OFERTA EDUCAȚIONALĂ  
An școlar 2021-2022 

 
„ Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în 

inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” 
Ioan Slavici 

 
 
      Misiunea şcolii este de a oferi locuitorilor din comunele Suharău, Hudeşti, Cristineşti, Ibăneşti, 
componente ale judeţului Botoşani şi în special tinerilor proveniţi din medii defavorizate şanse egale de 
instruire şi educaţie la standardele U.E. sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă şi 
eficientă, dezvoltarea carierei în domeniile mecanic și textile-pielărie, contribuind la sporirea calităţii 
vieţii în comunităţile locale. 
   Informaţii generale referitoare la învăţământul profesional 
 
      Învățământul profesional, reglementat prin Metodologia de organizare și funcționare a 
învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice nr. 5033/2016 cu modificarile ulterioare, are următoarele obiective: 

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

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

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

calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de 
interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare. 

       Elevii din învățământul profesional beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu 
prevederile legale, prin „Bursa Profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 951/2017 
privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 
învățământul profesional.    Distinct de acest sprijin, elevii din învățământul profesional, pot beneficia 
și de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de operatorul economic partener 
de practică, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de practică. 
       Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării 
profesionale: 

- dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, 
conform Europass; 

- pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, în condițiile legii și ale 
reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educației Naționale. 
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Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat 
(extras din OMENCȘ nr. 5068/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare) 

 
Admiterea elevilor în învăţământul profesional se face cu respectarea Metodologiei de organizare și 

funcționare a învățământului profesional de stat, pe baza criteriilor stabilite de Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii aprobată prin OMENCȘ nr. 5068/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare precum 
şi cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 (OME nr. 
3775/06.05.2021 -ANEXA 1).  

Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din 
seriile anterioare. Elevii pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a. Opțiunea 
elevilor pentru învățământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învățământul 
profesional.  

În vederea admiterii în învățământul profesional, unitatea de învățământ care organizează învățământ 
profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau proba suplimentară de admitere.  

Conform calendarului admiterii în învățământul profesional, admiterea se realizează în două etape. În fiecare 
etapă de admitere se organizează:  
a) înscrierea candidaților; 
b) preselecția candidaților (organizată doar la solicitarea operatorilor economici parteneri), după caz;  
c) proba suplimentară de admitere, după caz; 
d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor  
NOTĂ: La nivelul județului Botoșani nu sunt unități de învățământ care să organizeze preselecția candidaților la  

admiterea în învăţământul profesional de stat, anul școlar 2021-2022. 
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.  

În cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, 
următoarele criterii:  
1. media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a; 
2. media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a. 

În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu  
opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au mediile de admitere, precum și mediile 
prevăzute la punctele 1. și respectiv 2. egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. 

Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:  
I. în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ: MAIP = MA = (20 x ABS + 80 x EN)/100 ;  
unde:  
MAIP = media de admitere în învățământul profesional; 
MA = media de admitere conform a);  
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a; 
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a; 



 
II. în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de  
învățământ: 

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

Media de admitere în învățământul profesional (MAIP) se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută 

la evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 
inclusiv, cu media la 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.  

Pntru 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.  

Media de admitere în învățământul profesional (MAIP) este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista 
candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor din oferta școlii.  

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 (MA), drept 
criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare.  

Media de admitere în învățământul profesional (MAIP) este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista 
candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din oferta școlii.  

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. 

 
 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022 
(ANEXA 1 la OMEC nr. 5449/31.08.2020 modificat prin OME nr. 3775/06.05.2021) 

 
Etrapa I 
. 5-14 iulie       Secretariatele   unităţilor   de   învăţământ   gimnazial   completează,   la   cererea   elevilor   şi   a  

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

5-14 iulie Înscrierea  candidaţilor  la  unităţile  de  învăţământ  care  au  ofertă  educaţională  pentru  învăţământul  
2021 profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat.  

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



 
 

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

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

15-20 iulie Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul  
2021 profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecţie, respectiv eliminatorii, pe 

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

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

21-22 iulie Desfăşurarea probei suplimentare de admitere  
2021 NOTĂ: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ pentru care 

numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condiţiile mai sus 
menţionate referitoare la anunţarea candidaţilor cu privire la organizarea probei suplimentare de 
admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi 
depăşeşte numărul de locuri.  

22 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au organizat 
proba  

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

26 iulie 2021 Validarea,  de  către comisia de  admitere judeţeană/a  municipiului Bucureşti pentru învăţământul  



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

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

 înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a 
 de admitere în liceu. 

27-28 iulie Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi. 
2021 În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, 

 pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea 
 organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 
28 iulie 2021 Transmiterea  de  către  unităţile  de  învăţământ  care  au  ofertă  educaţională  pentru  învăţământul 

 profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a 
 candidaţilor admişi în această etapă de admitere 
29 iulie 2021 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. 

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

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

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

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

 admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 
 ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere 
 în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 
 
Etapa a II-a 
 

26-30 iulie Eliberarea  de  către  unităţile  de  învăţământ  gimnazial  a  fişelor  de  înscriere  pentru  învăţământul 
2021 profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de 

 admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual. 
 La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
 modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi 
 anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 



 
 

modernă sau maternă.  
NOTĂ:  
Se va elibera o singură fişă de înscriere.  

30 iulie – 3  Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost 
august 2021  repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi- au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul 

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

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

6-9 august Derularea probei suplimentare de admitere în unităţile de învăţământ la care numărul de candidați  
2021 depășește numărul de locuri.  

9 august 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităţile de învăţământ care au organizat 
proba.  

10 august Depunerea  contestaţiilor  la  proba  suplimentară  de  admitere  Rezolvarea  contestaţiilor  la  proba 
2021 suplimentară de admitere. 

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

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



 
 

Bucureşti - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice 
la care vor fi invitaţi să participe.  

12-16 august Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi. 
2021 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.  
Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, 
în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor 
finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, 
inclusiv în învăţământul dual.  
Cu acest prilej, unităţile de învăţământ, care au în ofertă calificări la care conform propriilor proceduri de 
admitere se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul profesional sau calificări în învăţământul 
dual la care au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de 
numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii 
economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de 
repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 
informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.  

Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti  

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