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COLEGIUL TEHNIC “LAŢCU VODĂ” SIRET     

Str. Laţcu Vodă, nr. 15A, cod 725500, loc. Siret, jud. Suceava 

tel. 0230/280950, fax 0230/281357

e-mail: latcuvoda@yahoo.com

Nr. 1566/ 25.05.2020

Avizat,

Aprobat în Consiliul de Administrație  Inspectoratul Şcolar Judeţean  Suceava 

din data de 25.05.2020

Procedura de admitere actualizată  

în învățământul profesional de stat 

 la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret 

I. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învățământul profesional de stat în cadrul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret. 

II. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret pentru admiterea în 
clasa a IX-a de la  învățământul profesional de stat, începând cu anul școlar 2020-2021. 

III.  DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

3.1.  Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 

3.2. Ordinul Nr. 5068 din 31 august 2016 privind organizarea, şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul profesional de stat 

3.3. Ordinul Nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul 
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021, Anexa 1 
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3.4. Ordinul Nr. 4326 din 22 mai 2020 privind completarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice Nr. 5068/2016,  pentru anul şcolar 2020-2021 

IV. METODOLOGIE

4.1. CRITERII GENERALE

Art.1.
Admiterea în Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret se organizează pentru domeniul Mecanică şi 
calificarea Mecanic auto acreditat şi autorizat să funcţioneze, potrivit Hotărârii de Guvern în 
vigoare la data desfăşurării admiterii. 

Art.2.
(1) Pot opta pentru învăţământul profesional de stat elevii înscrişi în clasa a VIII-a și absolvenții 
clasei a VIII-a din seriile anterioare.

(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul profesional de stat numai dacă au 
promovat clasa a VIII-a.

(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământul profesional se realizează în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii în învăţământul profesional, Anexa 1 la prezenta procedură. 

Art.3.
Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 
precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau 
profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se 
transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de 
învăţământ, de la o filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta, nu 
participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021. 
Pentru continuarea studiilor de catre aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Art.4.
În vederea admiterii în învăţământul profesional, unitatea noastră poate organiza, în anumite 
condiţii, probă suplimentară de admitere. 

Art.5.
(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.  
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4.2. ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA  ADMITERII 

Art.6.
Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii se constituie comisia de admitere din cadrul unității 
alcătuită din: 
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
b) vicepreşedinte - directorul adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii; 
c) secretar - secretarul unităţii de învăţământ; 
d) membri – cadre didactice care asigură verificarea documentaţiei de înscriere a candidaţilor, 
transmise de unitatea de învăţământ gimnazial în vederea admiterii, iar ulterior, conform 
calendarului, asigură verificarea dosarelor candidaţilor declaraţi admişi. 

Art.7.
Atribuţiile comisiei de admitere sunt: 
a) elaborează procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean; 
b) organizează şi răspunde de aplicarea procedurii de admitere; 
c) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în 
învăţământul profesional; 
d) sesizează inspectoratului şcolar judeţean orice eroare constatată în completarea documentelor 
şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de 
admitere în învăţământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de 
admitere din unitatea de învăţământ, care semnează şi aplică ştampila unităţii; 
e) asigură prezenţa permanent, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din 
unitatea de învăţământ care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru 
înscriere;
f) transmite comisiei de admitere judeţene pentru învăţământul profesional raportul privind 
desfăşurarea admiterii în unitatea noastră de învăţământ. 

Art.8.
Componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ este avizată de consiliul de 
administraţie al unităţii şi aprobată de inspectoratul şcolar judeţean. 

4.3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

Art.9.
(1) Înscrierea în învăţământul profesional se face în urma unui proces de informare şi consiliere a 
elevilor.
(2) Înscrierea în Etapa I a candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional se face la 
Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe 
baza opţiunii candidatului pentru calificarea profesională Mecanic auto din oferta şcolii. 

(21) În sesiunea de admitere în anul şcolar 2020-2021, înscrierea candidaţilor în vederea 
admiterii în învăţământul profesional se face prin transmiterea, în format electronic, de către 
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unitatea de învăţământ gimnazial la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” a fişei de înscriere completate 
inclusiv cu opţiunea candidatului pentru unitatea noastră de învăţământ.  
(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional 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. 
(4) Modelul fişei de înscriere în învăţământul profesional va fi elaborat de Comisia Naţională de 
Admitere şi se transmite comisiei de admitere judeţene până la data de 1 martie 2020. 
(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. 

Art.10.
La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul 
profesional, comisia de admitere din unitate transmite în format electronic şi în scris către 
comisia de admitere judeţeană lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional. 

Art.11.
Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional este afişată, conform calendarului admiterii 
în învăţământul profesional, la sediul unităţii noastre de învăţământ, împreună cu graficul de 
desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai 
mare decât numărul locurilor oferite de unitatea noastră de învăţământ.  

4.4. PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE 

Art.12.

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 noastră de învăţământ. 

Art.13.

În sesiunea de admitere în anul şcolar 2020-2021, nota obţinută la proba suplimentară, dacă este 

cazul, reprezintă media obţinută de absolvent la modulul “Energie” din cadrul disciplinei Educaţie 

Tehnologică. 

4.5. ADMITEREA CANDIDAŢILOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

Art.14.
Admiterea în învăţământul profesional de stat se realizează, în fiecare etapă, astfel: 
a) în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de 

unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; 
în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul 
profesional, 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 cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de 
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admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de 
admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

Art.15.
(1) În cazul în care 2 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. 
(2) În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile de admitere, precum şi mediile 
menţionate la alin. (1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admiși. 

Art.16.
(1) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional se face astfel: 
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de 
învăţământ 
MAIP = MA = (20ABS + 80EN)/100,
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional;  
MA = media de admitere calculată conform art. 14 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 
MAIP = (70 x MA + 30 x PSA)/100
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 
MA = media de admitere calculată conform art. 15 alin. (1) lit. a); 
PSA = nota la proba suplimentară de admitere. 
(2) Media de admitere în învăţământul profesional, menţionată la alin. (1), se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. 
(3) 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. 
(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 profesional, calculată conform art. 16 alin. (1) lit. a), este 
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi, în cazul în care numărul de 
candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 
(6) Media de admitere în învăţământul profesional, calculată conform art. 16 alin. (1) lit. b), este 
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi, în cazul în care numărul de 
candidaţi depăşeşte numărul locurilor din oferta şcolii. 
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Art.17.
(1) Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul profesional se 
întocmesc de unitatea de învăţământ şi se transmit la comisia de admitere judeţeană, după fiecare 
etapă de admitere, conform calendarului admiterii. 
(2) După validarea listelor de către comisia de admitere judeţeană, acestea se afişează la sediul 
unităţii. 

Art.18.
(1) În sesiunea de admitere în anul şcolar 2020-2021, după afişarea rezultatelor la admiterea în 
învăţământul profesional, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 
profesional, candidaţii depun sau transmit prin poştă, la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” la care au 
fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii.  
(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 către unitatea noastră de învăţământ(caz în care 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 următoarea etapă de admitere în învăţământul profesional. 

Art.19.
Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional se pot înscrie la admiterea în 
învăţământul liceal. 

Art.20.
Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris după ce au fost admişi sau care nu au 
participat la prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi care solicită ulterior să se 
înscrie în clasa a IX-a la învăţământul profesional, precum şi pentru cei care şi-au încheiat 
situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de admitere menţionate în calendarul admiterii în 
învăţământul profesional, comisia de admitere judeţeană pentru învăţământ profesional va 
organiza a II-a etapă de admitere, pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada 
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional. 

V.  DISPOZIŢII FINALE 

Art. 21.
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea 
în învăţământul profesional de stat, conform prevederilor din prezenta procedură. Participarea lor 
la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. 
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Art.22.
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.23.
Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, in cadrul unei 
etape de admitere, decât este prevăzut în metodologie,  de transcrierea eronată a datelor 
personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi metodologice vor fi sancţionate 
disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. 

Art.24.
Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional se pot face şi după finalizarea etapei a doua 
de admitere. Înscrierea şi admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor 
prezentei proceduri.
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Anexa 1

Calendarul actualizat al admiterii în învăţământul profesional de stat 
domeniul Mecanica - calificarea Mecanic auto

la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret  
pentru anul şcolar 2020 – 2021 

Data limită/ Perioada ACTIVITATEA

Pregătirea admiterii

25 mai 2020 Actualizarea Procedurii de admitere de la nivelul unității noastre de învățământ,
cu eliminarea din procedură a probei de preselecţie, precum şi
actualizarea componenței Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ.
Notă:Actualizarea procedurii se realizează în concordanţă cu precizările din:

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 5068 din 31 august 2016, cu modificările şi
completările ulterioare;

Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5087 din 30 august 2019,
privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, cu
modificările şi completările ulterioare;

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 5033 din 29 august 2016, cu modificările şi completările
ulterioare.

27 mai 2020  Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate,
concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unității 
noastre de învățământ.

Crearea bazei de date la nivelul unității noastre, cuprinzând datele personale ale
elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din
România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind
elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea informațiilor despre admitere, în Broșura care va cuprinde, în secțiuni
distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021.

În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența
la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin
telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/
completare/ preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de
învățământ. Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratelor şcolare, ale
unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ
gimnazial.

27 – 2 iunie 2020 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând
informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de
stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Afișarea în unitatea noastră de învățământ a graficului ședințelor/sesiunilor de
informare a elevilor din clasa a VII I - a și părinților cu privire la admiterea în
învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și
calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în
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învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul
dual).

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare astudiilor
înînvățământul profesional de stat

02 - 12 iunie 2020 Crearea pe site-ul ISJ a unei secțiuni dedicate promovării învățământului
profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită
vizualizarea acțiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de
învățământ realizate în parteneriat cu operatorii economici.
Activitateava fipromovată prin mijloace de comunicare online.

02 - 12 iunie 2020 La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru
învățământul profesional în anul școlar 2020 – 2021 se desfășoară online acțiunea
“Săptămâna meseriilor”.

Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei
secțiuni dedicate promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a
ofertei de școlarizare și va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind
evidențiate modele de succes, exemple de bună practică, experiențe relevante ale
parteneriatului școală-operator economic.

02 - 12 iunie 2020 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi
în clasa a VIII-a învățământ gimnazial, va desfășura sesiuni de orientare și
consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice
de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc).

Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de
stat și în învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii
și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin
învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de
învățământul dual.

02- 12 iunie 2020 Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinții acestora, organizate la toate
unitățile de învățământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare
(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc), pentru prezentarea metodologiei și
a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual și a modului
de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de
stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În județele care au
plan de școlarizare în învățământul dual, se prezintă, în mod obligatoriu, și 
aspectele specifice privind învățământul dual.

17 iunie 2020 Transmiterea de către Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă” către comisia de admitere
județeană a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
absolvenților clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenți, repetenți, cu
situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în
aplicația informatică centralizată. 

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

9 iunie – 03 iulie și
06 iulie 2020

Înscrierea candidaților la Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă”, pe baza fișei de
înscriere în învățământul profesional de stat şi a foii matricole:

Secretariatul unității noastre completează, la cererea elevilor din unitatea noastră și a
părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul
profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor clasei a
VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională
din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată, precum
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și a foii matricole cu mediile obținute 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 Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă” pentru care au optat se
realizează NUMAI DE CĂTRE unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea
electronică la unitatea noastră de învăţământ a fişelor de înscriere a candidaţilor,
însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal
documentele de înscriere.

Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de
înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care
solicită aceasta. Eliberarea acestor documente 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

candidaților care solicită acest lucru – opțiune promovată, ca recomandare
importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet a unităților de învățământ și 
ale inspectoratelor școlare.

Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere
elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență
sau repetenție.

06 iulie 2020 Afișarea, la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite şi
a Colegiului Tehnic “Laţcu Vodă” pentru care au optat, a listei candidaților înscriși
în învățământul profesional.

Dacă numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât
numărul de locuri disponibile, se afișează și precizările detaliate privind proba
suplimentară de admitere.
Transmiterea către Comisia de admitere județeană a situației cu numărul de
candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional.

09 iulie 2020 Calcularea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ a mediilor finale
de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în
învățământul profesional.

Mediile finale se vor calcula cu Proba suplimentară de admitere numai dacă
numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Transmiterea, la comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați
admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de
către toate unitățile de învățământ.

10 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional
de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional
de stat.

Afişarea la sediul şi pe site-ul unității a listei candidaților admiși și a celor
respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidații admiși.

Afișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în
urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii
formațiunilor de studii, sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor
fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului 
de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în
care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea
efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin Comisia Județeană de
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admitere, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități
școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

13 – 17 iulie 2020 Transmiterea în format electronic de către Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă”, 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.

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în
învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul 
profesional, în învățământul 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 Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă”.

Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;

b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul
de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a
fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);

c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
naționale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu
au susţinut evaluarea naţională;
d) fișa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi
ore, afişat de către unitatea de învăţământ.

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către
candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în
ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția
încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

Notă:Unitatea noastră de învăţământ la care candidații au fost declarați admiși va
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.

17 iulie 2020 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educațională pentru
învățământul 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 județeană la unitățile de învățământ

profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
21 iulie 2020 Afişarea la sediul şi pe site –ul Colegiului Tehnic “Latcu Vodă” a candidaților

înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional,
după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea
cazurilor speciale.

Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat din
unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere
județeană a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor
neocupate la învățământul profesional de stat.
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Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se
află sub efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub
rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri
minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii.

21 iulie 2020 Transmiterea de către comisia de admitere județeană, la toate unitățile de
învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la
învățământul profesional de stat și în învățământul dual din județ.

21 iulie 2020 Afişarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial a listei cu
locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din
județ.

ISJ afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa
a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ.

Afişarea la sediile şi pe site – urile unităţilor învățământ cu ofertă educațională pentru
profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe
domenii de pregătire și 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 candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educaţională

pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional de stat şi a foii matricole:

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și
a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în
învățământul 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 aplicația
informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-
VIII, pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de
admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul 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 CĂTREunităţile de învăţământ gimnazialprin 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 unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de
înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care
solicită aceasta. Eliberarea acestor documente 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

candidaților care solicită acest lucru – opțiune promovată, ca recomandare
importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet a unităților de învățământ și 
ale inspectoratelor școlare.

NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
24 iulie 2020 Afișarea, la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite şi

a unităţii noastre, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional.

Proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar dacă numărul de
candidați depășește numărul de locuri oferite. Transmiterea către Comisia
de admitere județeană a situației cu numărul de candidați înscriși pentru
admiterea în învățământul profesional. 



13

27 iulie 2020 Calcularea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ a mediilor de
admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul
profesional.
Transmiterea la comisia de admiterejudețeană.

28 iulie 2020 Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional
de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional
de stat.

Afişarea la sediul şi pe site-ul unității de învățământ a listei candidaților
admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.

Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către
candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de
înscriere, de la sediul unității de învățământ, sau prin formular transmis
electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru.

29 iulie –
03 august 2020

Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învăţământ la
care candidații au fost declarați admiși.

Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.
Dosarul de înscriere conţine:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;

b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul
de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a
fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
naționale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu
au susţinut evaluarea naţională;
d) fișa medicală.
Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore,
afişat de către unitatea de învăţământ. În cazul retragerii fișelor de înscriere sau
nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de
aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea
organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor
de înscriere.

Afișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în
urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii
formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor
fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru
constituirea formațiunilor de studii prin Comisia de admiterejudețeană - prin
repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe
publice la care vor fi invitați să participe.

04 august 2020 Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat din
unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere
județeană a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor
neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual.

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

05 august 2020 Afișarea de către Comisia de admitere județeană, la sediul inspectoratului şcolar şi
pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere și a graficului activităților de
repartizare și redistribuire pe locurile libere si de rezolvare a cazurilor
speciale.

Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și
redistribuirepe locurile libere si de rezolvare a cazurilor speciale
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06-07 august 2020
(conformgraficului
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 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 județeană va afişa la sediul inspectoratului şcolar şi pe site graficul de
desfăşurarea a şedinţei publice, pe zile, ore şi candidaţi.

NOTĂ: Repartizarea și 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 învățământului
dual probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe
numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de
învățământ, transmis în urma consultării cu operatori economici. 

Transmiterea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului București 
către unităţile de învăţământ are au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional de stat, a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de 
studiu legal constituite.

7 august 2020 Afişarea la sediile şi pe site-urile unităților de învățământ profesional a candidaților
înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional,
după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările
şi redistribuirile realizate prin Comisia de admitere județeană/ a municipiului
București.

Procedură întocmită de:  

Ing. prof. Mustaţă Antonio-Ioan 

Ing. prof. Crainiciuc Sorin


