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ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 
Etapa I de admitere în învăŃământul profesional de stat 

15, 18,19 iunie 
2018 

Secretariatele unităŃilor de învăŃământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a 

părinŃilor/reprezentanŃilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăŃământul profesional de stat cu 
informaŃiile privind numele şi codul unităŃii de învăŃământ gimnazial, media claselor V- VIII şi datele 
personale ale absolvenŃilor claselor a VIII-a. Eliberarea de către unităŃile de învăŃământ gimnazial, a fişei 

de înscriere în învăŃământul profesional de stat, pentru candidaŃii care solicită aceasta. Completarea opŃiunilor în 

fişele de înscriere de către absolvenŃii clasei a VIII-a şi de către părinŃii acestora, asistaŃi de diriginŃii 
claselor a VIII-a. La solicitarea candidaŃilor care au susŃinut şi promovat probele de verificare a 

cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă, unităŃile de învăŃământ gimnazial eliberează, împreună cu 
fişa de înscriere şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 

cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă. 
NOTA: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaŃia 

şcolară neîncheiată, aflaŃi în stare de corigenŃă sau rpetenŃie. 

15, 18, 19 iunie 
2018 

înscrierea candidaŃilor la unităŃile de învăŃământ care au ofertă educaŃională pentru învăŃământul 
profesional, pe baza fişei de înscriere în învăŃământul profesional de stat. UnităŃile de învăŃământ care 
organizează preselecŃie afişează lista candidaŃilor înscrişi la învăŃământul profesional de stat şi Procedura 
de selecŃie (art. 8 din Metodologia de organizare şi funcŃionare a învăŃământului profesional de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaŃiei naŃionale şi cercetării şctiinŃifice nr. 5.033/2016). 

NOTA: Nu pot fi înscrişi candidaŃii cu situaŃia şcolară neîncheiată, aflaŃi în stare de corigenŃă sau rpetenŃie. 

25-29 iunie 2018 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere - Educatie tehnologică. 
NOTA: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităŃile de învăŃământ şi la calificările profesionale 

pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile. 

29 iunie 2018 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unităŃile de învăŃământ care au 
organizat proba. 

Depunerea contestaŃiilor la proba suplimentară de admitere. 

2 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaŃiilor, de către 

unităŃile de învăŃământ care au organizat proba. 

3 iulie 2018 Validarea, de către comisia de admitere judeŃeană pentru învăŃământul profesional de stat, a candidaŃilor declaraŃi 
admişi în învăŃământul profesional de stat. Comunicare de către unităŃile de învăŃământ 
profesional a candidaŃii admişi şi a celor respinşi în învăŃământul profesional de stat. 
Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaŃii admişi, respectiv 

ridicarea fişelor de înscriere de către candidaŃii respinşi. 
3 -4 iulie 2018 Ridicarea fişelor de înscriere în învăŃământul profesional de către candidaŃii declaraŃi respinşi. CandidaŃii 

respinşi la etapa I de admitere în învăŃământul profesional şi învăŃământul dual se pot înscrie în etapa a 
II-a de admitere în învăŃământul profesional, în învăŃământul dual sau în etapa a II-a de admire în liceu. 

3 - 4 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere, la unităŃile de învăŃământ la care candidaŃii au fost declaraŃi admişi. 

5 iulie 2018 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeŃeană. Pentru rezolvarea cazurilor 

speciale, comisia de admitere judeŃeană nu va repartiza candidaŃi la calificările profesionale pentru care 
s-a organizat probă de preselecŃie, decât cu acordul unităŃilor de învăŃământ respective 

5 iulie 2018 Comunicarea de către unităŃile de învăŃământ profesional a candidaŃilor înmatriculaŃi şi a situaŃiei cu 
locurile rămase libere în învăŃământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de 
admitere şi rezolvarea cazurilor speciale. 


