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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. 827  /  18.02.2021  

         Avizat, 

Aprobat in Consiliul de Administrație  Comisia județeană de admitere in 

din data de 11.02.2021              învățământul profesional de stat 

  

Procedura de admitere  

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 2021-2022. 

III.  DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

3.1.  Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 

3.2. Ordinul nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul 

admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 

2021-2022. 

3.3.  Ordinul nr. 5068 / 2016 , cu completarile ulterioare,cu respectarea Calendarului admiterii în 

învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022 
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IV.  METODOLOGIE 

4.1. CRITERII GENERALE 

Art.1. 

Admiterea în Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret se organizează pentru domeniul Mecanică şi 

calificarea Mecanic autoacreditat 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 şi absolvenţii 

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 învăţământulprofesional se realizează în perioada prevăzută de 

calendarul admiterii în învăţământul profesional, Anexa 1 la prezenta procedură. 

 
Art.3  

Pentru admiterea în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, inspectoratul 

şcolar judeţean Suceava alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale 

speciale(CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în 

unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de 

învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1), lit. e) şi e1) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.4 

Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES şi pentru candidaţii romi la 

calificările la care se organizează preselecţie independent de numărul candidaţilor înscrişi pe 

numărul de locuri disponibile. 

 

Art.5  

(1)În etapele procesului de admitere în învăţământul profesional şi dualde stat pentru 

anul şcolar 2021-2022, care presupun comunicarea/afişarea rezultatelor, datele 

personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele vor fi publicate 

înformă anonimizată (coduri individuale). 

(2)Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia 

în cadrul admiterii în învăţământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, 

judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere, 

rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ în 

care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează 

în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al 

inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

(3)Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a unităţilor 

de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se 

realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric 
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la avizierul unităţilor de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se 

realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării. 

(4)Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se 

aplică în mod corespunzător. 

(5)Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în 

scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime 

intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru 

această etapă. 

 Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu 

documente scanate. 

În cazul transmiterii  dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și 

certificatul de naștere se depun în copie. 

Candidații care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, 

telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. 

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, 

candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în 

original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza 

înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea 

cursurilor. 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin 

fraudă. 

(6)Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modern și maternă, pentru candidații care nu au 

studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021 – 2022 în 

unitățile de învățământ professional sau dual care organizează clase cu predare în limbile 

minorităților naționale se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și 

desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au 

studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021 – 2022 în liceele 

care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, prevăzută în anexa nr.6 la 

Ordinul nr.5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal  

de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare. 

(7)Probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în 

gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexei nr.6 la Ordinul  nr. 5457 / 

31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare, se susțin on-line, pot fi 

susținute  fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare 

sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziția candidatului de către unitatea de 

învățământ din care provine candidatul, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele 

electronice necesare. 

(8)Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital 

sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care, din 
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această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere 

prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul profesional de stat și în învățământul dual 

de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ la 

care au fost admiși, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În 

această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip 

pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu 

privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente 

transmise. 

La susținerea on-line a probelor de verificare a cunoștințelor de limba maternă, de către 

absolvenții pevăzuți la alin.(1) se aplică în mod corespunzător și prevederile procedurii speciale 

elaborate de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pentru susținerea examenelor naționale 

în condiții de izolare. 

În situația în care candidatul nu dispune de mijloace electronice necesare desfășurării activităților 

prevăzute la alin. (1) și (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care 

provine cndidatul. 

Situația excepțională menționată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate 

publică din județul/municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare. 

 

 

Art.6. 

În vederea admiterii în învăţământul profesional, unitateanoastră poate organiza, în anumite 

condiţii, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere. 

 

Art.7. 

(1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, admiterea se realizează în 2 

etape. 

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează: 

- înscrierea candidaţilor; 

- preselecţia candidaţilor, după caz; 

- proba suplimentară de admitere, după caz; 

- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor.  

 4.2. ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA  ADMITERII 

Art.8.  

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: 

(i)  cadre didactice care realizează preselecţia candidaţilor în sesiunea de preselecţie; 

(ii) cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară 

de admitere şi evaluează lucrările candidaţilor; 

(iii) cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere 

elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere; 



 

5 
 

(iv)cadre didactice asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere; 

(v) reprezentanţi ai operatorului economic/instituţiei publice partenere care solicită 

preselecţia candidaţilor. 

 

 

Art.9. 
Atribuţiile comisiei de admitere sunt: 

a) elaborează procedura de preselecţie, în parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică 

parteneră, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, 

operatorului economic/instituţiei publice partenere şi avizării inspectoratului şcolar judeţean; 

b) elaborează procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ şi avizării inspectoratului şcolar judeţean; 

c) organizează şi răspunde de aplicarea procedurii de preselecţie şi a procedurii de admitere; 

d) verifică documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în 

învăţământul profesional; 

e) 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; 

f) 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; 

g) transmite comisiei de admitere judeţene pentru învăţământul profesional raportul privind 

desfăşurarea admiterii în unitatea noastră de învăţământ. 

 

Art.10. 

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.11. 

(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 Colegiul 

Tehnic “Lațcu Vodă” care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza 

opţiunii candidatului pentru calificarea profesională Mecanic auto din oferta şcolii. 

(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. 

(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.12. 
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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 judeţeanălista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional. 

 

Art.13. 

Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional este afişată, conform calendarului admiterii 

în învăţământul profesional, la sediul unităţiinoastre de învăţământ, împreună cu graficul de 

desfăşurare a sesiunii de preselecţie, acolo unde este cazul, şi 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.14.  

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.15.  

Informații  privind proba suplimentară de admitere: 

(1)disciplina din planul de învăţământ pentru clasa a VIII-a la care se susţine proba suplimentară 

de admitere este Educație Tehnologică; 

(2) programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere este 

din cadrul modulului “Energie”; 

(3) modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere vor 

fi publicate pe site-ul unității si la afișier, vezi model în Anexa 2; 

(4) durata probei suplimentare de admitere este de 1 oră; 

(5) modalitatea de calcul a mediei de admitere şi modalităţile de departajare a candidaţilor cu 

medii de admitere egale; 

(6) modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere. 

 

4.5. ADMITEREA CANDIDAŢILOR ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

 

Art.16. 

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%; 
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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 

admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de 

admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

 

Art.17. 

(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 candidaţicare au mediile de admitere, precum şi mediile 

menţionate la alin. (1) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admiși. 

 

Art.18. 

(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. 13 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. 15 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. 15 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. 

 

Art.19. 
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(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.20. 

(1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional, în perioada menţionată în 

calendarul admiterii în învăţământul profesional, candidaţii, care au fost declaraţi admişi, depun 

la secretariatul unităţii şcolare dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

(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; 

b) certificatul de naştere, 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 de absolvire) - 

copie şi original; 

e) 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.21. 

Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional se pot înscrie la admiterea în 

învăţământul liceal. 

 

Art.22. 

Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris după ce au fost admişi sau care nu au 

participat la primaetapă 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 judeţeanăpentru 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. 23. 

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. 

 

Art.24. 

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. 
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Art.25. 

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.26. 

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 admiterii în învăţământul profesional de stat 

domeniul Mecanica - calificarea Mecanic  auto 

la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret  

pentru anul şcolar 2021 – 2022 

 

 

Data limită/ 

Perioada 

 ACTIVITATEA 

Pregătirea admiterii 

26 februarie 2021  Afişarea, la sediul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă”, a Procedurii de admitere, a 

numărului de locuri propuse pe domeniul Mecanică, a calificării Mecanic 

auto, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2021-2022. 

Notă: Se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care 

numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul de locuri 

disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă 

suplimentară de admitere organizate în prima şi a II-a etapă de admitere, 

conform prezentului calendar. 

10 mai 2021  Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, 

la sediul unităţii noastre de învăţământ. 

10-14 mai 2021  Transmiterea în unitatea noastră de învăţământ a broşurilor cuprinzând 

informaţiile legate de admiterea în învăţământul profesional de stat, pentru anul 

şcolar 2021-2022. 

Afişarea în unitate şi pe site a graficului şedinţelor de informare a elevilor şi 

părinţilor cu privire la admiterea înînvăţământul profesional, inclusiv în 

învăţământul dual, a metodologiei şi acalendarului admiterii, a modului de 

completare a opţiunilor din fişa deînscriere în învăţământul profesional şi 

învăţământul dual de stat, precum şi oadresă de e-mail şi un număr de telefon 

dedicate admiterii. 

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

învăţământul profesional de stat 

22 februarie – 

26 martie 2021 

 La nivelul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” se desfăşoară acţiunea 

“Săptămâna meseriilor“, în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni, 

inclusiv on-line: 

- promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi a 

modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în 

special, informare privind condţiile în care elevii pot avea acces la 

învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire; 

- consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la oportunitatea 
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continuării studiilor în învăţământul profesional de stat; 

- oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, condiţii de 

admitere 

 

1 martie –  

14 mai 2021 

 Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de orientare şi consiliere cu elevii 

clasei a VIII-a a Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă”. 

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc). 

17 mai – 11 iunie 

2021 

 Şedinţe/ Acțiuni de instruire organizate de Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă”, cu 

părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei și a 

calendarului admiterii, a procedurii de admitere şi a planului de şcolarizare la 

învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual şi a modului de 

completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, 

respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. 

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc). 

17 – 28 mai 2021  ISJ organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei 

educaţionale în cadrul acestui eveniment, Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” va 

implica şi operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea 

și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional. 

Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare 

(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc). 

16 iunie 2021  Transmiterea de către Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” către Comisia de admitere 

judeţeană a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu 

situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în 

aplicaţia informatică centralizată. 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat 

5-14 iulie 2021  Secretariatul Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” completează, la cererea elevilor 

și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în 

învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale 

absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile 

obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din 

aplicația informatică centralizată. 

Eliberarea de către Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” a fișei de înscriere în 

învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta. 

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.      

 

5-14 iulie 2021  Înscrierea candidaților pentru învățământul profesional de stat, pe baza fișei de 
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înscriere în învățământul profesional de stat, la Colegiul Tehnic “Lațcu 

Vodă”. 

Unitatea noastră oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea 

de către candidați a opțiunilor pentru calificarea profesională din ofertă. 

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în 

stare de corigență sau repetenție. 

Pot participa la această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile 

speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile 

speciale destinate acestora. 

14 iulie 2021  Afişarea, la sediul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă”, a listei candidaţilor înscrişi 

în învăţământul profesional. 

Dacă numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul locurilor 

disponibile, se afișează precizări detaliate privind organizarea probei 

suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

Transmiterea către Comisia de admitere judeţeană a situaţiei cu numărul de 

candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional.  

15- 20 iulie 2021  Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile care au organizat preselecţie, inclusiv 

dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe 

baza fișei de înscriere, la Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă”. 

Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de 

înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în 

sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost 

respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual. 

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în 

stare de corigență sau repetenție. 

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 cu următoarea opţiune pentru unitatea noastră şi 

a calificării de mecanic auto. 

20 iulie 2021  Actualizarea şi afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de 

stat. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate ale candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei 

suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați înscriși este mai 

mare decât numărul locurilor oferite de unitate. 

Transmiterea către Comisia de admitere județeană a situației cu numărul de 

candidați înscriși la învățământul profesional. 

22 iulie 2021, 

ora 9,00 

 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 

Proba suplimentară de admitere este modulul “Energie” de la disciplina 

“Educație tehnologică”,clasa a VIII-a. 

Durata probei este de 1 ora. 

Notă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai dacă numărul 
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celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile. 

22 iulie 2021 

 

 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere. 

 

23 iulie 2021  Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. 

Rezolvarea contestațiilor. 

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestațiilor. 

Calcularea de către comisia de admitere din unitate a mediilor finale de 

admitere, conform precizărilor de calcul din  metodologia de admitere în 

învățământul profesional. 

Transmiterea la comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați 

admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, 

indiferent dacă au desfășurat sau nu proba suplimentară de admitere. 

26 iulie 2021  Validarea, de către Comisia de admitere județeană pentru învățământul 

profesional de stat a candidaților declarați admiși în învățământul profesional 

de stat. 

Afișarea la sediul Colegiului Tehnic "Lațcu Vodă" a listei candidaților admiși și 

a celor respinși la învățământul profesional de stat. 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii 

respinşi. 

Afişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în 

urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii 

formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de 

înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de 

admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea 

formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor 

ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide 

redistribuirea, prin comisia de admitere judeţeană, a 

candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în 

cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe. 

27 - 28 iulie 2021  Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii 

declaraţi respinşi. Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul 

profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul 

profesional, sau în etapa a II-a de admitere la liceu. 

27–28 iulie 2021  Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” a 

candidaților declarați admiși. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere 

de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 

candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această 

etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 
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28 iulie 2021  Transmiterea de către Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” a situaţiei locurilor 

rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor 

admişi în această etapă de admitere. 

29 iulie 2021  
Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană 

la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru 

etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat şi în 

învăţământul dual din judeţ. 

30 iulie 2021  
Afişarea de către Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" 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 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 pelocurile libere după 

finalizarea etapei a II-a de admitere. 

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 din unitate, în format electronic şi în 

scris, către comisia de admitere judeţeană a listelor actualizate cucandidaţii 

înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul 

profesional de stat. 

 

30 iulie 2021  Afișarea de către toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile 

libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din 

judeţ. 

Inspectoratul şcolar judeţean Suceava afişează şi publică pe pagina sa de 

internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul 

profesional din judeţ. 

 

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

26 -30 iulie 2021

  

 Eliberarea de către Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” a fișelor de înscriere pentru 

învățământ profesional de stat pentru proprii candidați cărora nu li s-au eliberat 

fișe de de înscriere în etapa I de admitere. 

Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

30 iulie -3 august 

2021 

 
Înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care 

au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi- 

au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la 

unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul 

profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de 

stat. 
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Unitatea noastră de învăţământ oferă informaţiile şi îndrumările necesare pentru 

completarea decătre 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 Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă”, a listei candidaţilor înscrişi 

în învăţământul profesional. 

Dacă numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul locurilor 

disponibile, se afișează precizări detaliate privind organizarea probei 

suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). 

Transmiterea către Comisia de admitere judeţeană a situaţiei cu numărul de 

candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional. 

 9 august 2021 

Ora 9.00 

 Derularea probei suplimentare de admitere, dacă este cazul. 

NOTĂ:  

Proba suplimentară de admitere se organizează numai în situația în care 

numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile. 

Proba suplimentară de admitere este modulul “Energie” de la disciplina 

“Educație tehnologică”, clasa a VIII-a. 

Durata probei este de 1 ora. Nu se admit contestații la proba suplimentară. 

9 august 2021  Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere. 

10 august 2021  
Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. 

Rezolvarea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere. 

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma 

rezolvăriicontestațiilor, de către unitatea noastră. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitate amediilor finale de 

admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia deadmitere în 

învăţământul profesional. 
Transmiterea la comisia de admitere judeţeană alistei candidaţilor declaraţi 

admişi şi a celor respinşi la admiterea înînvăţământul profesional de 

stat,indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de admitere. 

 11 august 2021  
Validarea, de către comisia de admitere judeţeanăpentru învăţământul 

profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişiîn învăţământul 

profesional de stat. 

Afişarea de către Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" care au ofertă pentru 

învăţământulprofesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la 

învăţământulprofesional de stat. 

Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii 
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respinşi. 

Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective 

care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar 

constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că, după depunerea 

dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului 

de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii prin 

comisia de admitere judeţeană - prin repartizarea de 

alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la 

care vor fi invitaţi să participe. 

 

12 - 16 august 2021  
Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă la care 

candidaţii au fost declaraţi admişi. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere 

de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 

candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această 

etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere. 

17 august 2021  
Transmiterea de către comisia de admitere din unitate, în format electronic şi în 

scris, către comisiade admitere judeţeană a listelor finale cu 

candidaţiiînmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul 

profesional destat, inclusiv în învăţământul dual. 

18 august 2021  
Afişarea de către Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" 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. 
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Anexa 2 

Model 

Probă suplimentară 

 

 I. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor următoare, prin încercuirea lui A ( adevărat ) sau F 

(fals), după caz:           8p (4x2p) 

1. Circuitele energetice într-o gospodărie sunt: circuitele electrice, termice(încălzire, apă caldă) şi gaze.  

A   F 

2. Legătura dintre reţeaua electrică şi consumator se numeşte branşament. 

A   F 

3. Cofretul este doza confecţionată din tablă de oţel sau material plastic. 

   A   F 

4. Într-o locuinţă întâlnim trei tipuri de circuite legate în serie, paralel şi mixt.  . 

   A   F 

II. Răspundeţi prin încercuirea literei din faţa răspunsului considerat corect :  8p (4x2p) 

1. Care este temperatura de topire a wolframului? 

  a) 1083°C  ? 

b) 1539°C  ? 

c) 3300°C  ? 

2. La ce temperatură se încălzeşte filamentul de wolfram pentru a lumina ? 

a)  2200 °C  ? 

b)  2700 °C  ? 

c)  3300 °C  ? 

3. Ce material se introduce în lampa cu incandescenţă pentru a funcţiona ? 

  a) teflon ? 

  b) bachelită ? 

  c) gaz inert ?  
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4. Ce se întâmplă cu atomii filamentul becului la temperatura de funcţionare?  

  a) se evaporă şi se condensează? 

  b) se deplasează între cei doi electrozi ? 

  c)  se descompun în electroni ? 

  

III. Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre următoarele date :  6p (3x2p) 

  1.bec                 a. fluorescenţă 

  2.neon     b. tablou siguranţe 

  3.cofret     c. incandescenţă 

       d. branşament 

 

IV. Răspundeţi la următoarele întrebări , prin scrierea răspunsului corect în spaţiul rezervat 

pentru acesta:          8p (4x2p) 

1) Ce fenomen are la bază funcţionarea becului  ? 
a. ................................................................ 

2) Ce fel de substanţă este depusă pe tubul de sticlă al neonului ? 
b. ................................................................ 

3) Ce se montează în circuitul electrozilor lămpii fluorescente, în afara bobinei cu miez ? 
c. ................................................................ 

4) Prin ce se face legătura între bec şi reţeaua electrică ? 
d. ................................................................ 

        

V. Completaţispaţiile libere astfel încât enunţurile de mai jos să devină corecte din punct de 

vedere ştiinţific:          30p 

(10x3p) 

1. Becul este alcătiut dintr-un balon de (1)..............................(2) ..........................de wolfram, 
2. (3) ........................  şi (4) ............................ metalic.  
3. La lampa cu (5)................................condensarea vaporilor are loc pe (6)...........................  de 

sticlă. 
4. Cofretul este un (7)............................. electric prevăzut cu (8) ............................... . 
5. Siguranţele sunt dispozitive de (9) ................................. împotriva (10) .................................... 
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VI.  Priviţi imaginea alăturată şi precizaţi :                                         20 p  

 a)  Ce  reprezintă ? ..................................................................................5p 

 b)  Elementele componente ? ..................................................................10p 

 c)  La ce foloseşte ?  ........................ ....................................................... 5p. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordă 20 puncte din oficiu. 

Total 100 puncte 

Timp de lucru : 30 minute. 

BAREM DE CORECTARE 

I. 1-A, 2-A, 3-F, 4-F 
II. 1-c, 2-b, 3-c, 4-a 
III. 1-c, 2-a, 3-b 
IV. 1- incandescenţă, 2-fluorescenţă, 3- starter, 4- dulie 
V. 1-sticlă, 2-filament, 3-electrozi / conductori, 4-soclu, 5-incandescenţă, 6-balon / glob, 7- 

tablou, 8-siguranţe, 9-protecţie, 10-scurtcircuitului 
VI. a-neon,  

b- 1-starter, 2-tub, 3filament, 4-balast / bobină cu miez de fier, 5- electrozi  

c - iluminat 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Anexa nr. 3 la Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului 

educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 

învățământul  profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022 
 

 
                                                           Nr. ……....../…..........2021 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................., părintele/reprezentantul legal al copilului 

..................................................................... domiciliat(ă) în localitatea ........................... ......., str. 

................................................, nr. ..... bl. ….... sc. ..... ap. ….... judeţul/sectorul .......... ...................., legitimat(ă) cu ......... 

seria ...... nr. ............., CNP ...................................................... declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile 

cuprinse în documentul/documentele ..............................................................................*) transmise prin mijloace 

electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învăţământul 

profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022 sunt corecte. 

    Totodată, declar că am înţeles următoarele: 

    • la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de 

învăţământ gimnazial/ profesional de stat şi în învăţământul dual de stat documentele care au stat la baza admiterii 

fiicei mele/fiului meu .......................................... în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual  de stat, 

pentru anul şcolar 2021 - 2022, inclusiv documentele medicale necesare înscrierii. 

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea 

nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale. 

 

    Semnătura,                                                                 Data 

 

 

    • Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea 

soluţionării cererii de înscriere a minorului. 

    • Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea 

soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării. 

 

------------ 

    *) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, documentele care intră în componenţa dosarului de înscriere, anexa 

la fişa de înscriere, documente pentru  desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau maternă. 
 

 

 

 

 

Procedură întocmită de:  

Ing. prof. Mustaţă Antonio-Ioan 

Ing. prof. Crainiciuc Sorin 

 


