
 Etapa I  de admitere în învățământul 
profesional  de stat 

 

 24 – 26 iunie 2019 – înscrierea candidaților la unitățile 
de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în 
învățământul profesional de stat. 

 2 – 3 iulie 2019 – desfășurarea probei suplimentare de 
admitere. Proba suplimentară de admitere se 
organizează numai la unitățile de învățământ și la 
calificările profesionale pentru care numărul celor 
înscriși este mai mare decât numîrul locurilor 
disponibile. 

La LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU proba 
suplimentare de admitere se susține la disciplina 
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ. 

 

 5 iulie 2019 – comunicarea de către unitățile de 
învățământ profesional a candidaților admiși și a 
celor respinși la învățământul profesional de stat.  

 8 – 12 iulie 2019 – depunerea dosarelor de înscriere, la 
unitățile de învățământ la ce candidații au fost 
declarați admiși. 



 8 – 12 iulie 2019 – ridicarea fișelor de înscriere în 
învățământul profesional de către candidații declarați 
respinși. Candidații respinși în etapa I de admitere în 
învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II a 
de admitere în învățământul profesional sau în etapa 
a II a de admitere în liceu. 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 

   - Dosar cu sina 

   - Cerere 

   - DIPLOMA 

- Adeverinţă cu notele şi media generală obţinută la EN – in cazul in care a participat la 

EN 

- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII; 

- Cartea de identitate şi certificatul de naştere, în copie ( elev + părinți ) 

- Fişa medicală – adeverinţa cu vaccinurile 

 

Etapa II  de admitere în învățământul 
profesional  de stat 

 22 iulie  – 24 iulie 2019 – înscrierea candidaților la 
unitățile de învățământ profesional la care au mai 
rămas locuri libere ăn urma etapei I de admitere pe 
baza fișelor de înscriere în învățământul profesional 
de stat. 

 25, 26, 29 iulie 2019 – desfășurarea probei 
suplimentare de admitere. 

 1 august 2019 - depunerea dosarelor de înscriere, la 
unitățile de învățământ la ce candidații au fost 
declarați admiși. 

 



 

 


