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MINISTERUL EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII 

Nr. 3769 / 24.06.2020 

 

Către 

Unitățile de învățământ  

În atenția doamnei/domnului director 

 

Referitor: ADMITERE 2020 

Având în vedere: 
- prevederile OMEN nr. 4532 / 2020 privind modificarea și completarea OMEN nr. 4948/2019; 
- prevederile OMEN nr. 4948 / 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile OMEN nr. 5087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

vă rugăm să aveți în vedere, pentru perioada următoare, activitățile cuprinse în:   

 

- Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 (Anexa 

nr. 1 la Ordinul nr. 4532 / 2020) 

- Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 

(Anexa 1 la OMEN OMEN nr. 5087/2019 cu completările și modificările ulterioare)  

- Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020 – 2021 (Anexa 2 la la OMEN 

OMEN nr. 5087/2019 cu completările și modificările ulterioare) 

 

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

 

A. PREGĂTIREA ADMITERII 

30 iunie 2020 

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu  
numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale 
absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile 
obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu  mediile  de admitere, prin 
preluarea acestora din aplicația informatică centralizată 
 
 
 

1 iulie 2020 
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților 
clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere  

 

B. PROBELE DE APTITUDINI 

4 iulie 2020 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București 
către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei 
de date județene cuprinzând  mediile  de  admitere,  prin confirmarea finalizării 
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 
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5 iulie 2020 

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei 
candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și 
comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire 
din aplicația informatică centralizată 

5 iulie 2020 

Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care 
nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform 
procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Candidaților care nu au fost 
admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de 
către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea 
opțiunilor în vederea repartizării computerizate 
 
*) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților 
care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu 
excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut 
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată! 
 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de  admitere,  a  listei  
candidaților  declarați  admiși,  în fiecare județ, la clasele pentru care s-au 
susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în 
aplicația informatică centralizată 
  

C. PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ 

25 iunie 2020 
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au 
participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la 
unitățile de învățământ de proveniență 

 

D. ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI 

30 iunie –  

5 iulie 2020 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de 
diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 
electronic 

*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare 
 
 

 
 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
 

 6 iulie 2020  

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se  face computerizat, 
într-o sesiune distinctă,  în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza 
opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel 
național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul 
inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de 
învățământ până la data 15 iunie 2020 
  

E. ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

5 - 6 iulie 2020  

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. Repartizarea se 

face conform procedurii afișate pe https://www.isjbn.ro/ro/examene-si-concursuri-
nationale/admiterea-in-invatamantul-profesional/procedura-privind-admiterea-
candidatilor-in-invatamantul-profesional-special-de-stat-2020 
 

 

 

 

https://www.isjbn.ro/ro/examene-si-concursuri-nationale/admiterea-in-invatamantul-profesional/procedura-privind-admiterea-candidatilor-in-invatamantul-profesional-special-de-stat-2020
https://www.isjbn.ro/ro/examene-si-concursuri-nationale/admiterea-in-invatamantul-profesional/procedura-privind-admiterea-candidatilor-in-invatamantul-profesional-special-de-stat-2020
https://www.isjbn.ro/ro/examene-si-concursuri-nationale/admiterea-in-invatamantul-profesional/procedura-privind-admiterea-candidatilor-in-invatamantul-profesional-special-de-stat-2020
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E.1  ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE DISTINCTE ALOCATE CANDIDAȚILOR CU CES ÎN 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 

30 iunie –  

5 iulie 2020 

Depunerea la Comisia de admitere județeană a cererilor de înscriere a candidaților 
pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES   
 
 

 
 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
 

 6 iulie 2020  

Repartizarea, de către comisia de admitere județeană a candidaților pe locurile 
distinct alocate 
  
Repartizarea se face conform unei proceduri ce va fi afișată/transmisă unităților de 
învățământ până la data începerii înscrierilor 

 

 

F. ETAPA DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ ȘI ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE 

STAT PENTRU CANDIDAȚII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ȘI PENTRU CEI DIN SERIILE 

ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI 

ȘCOLAR 2020-2021 

2 – 8 iulie 2020 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei              a 
VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea 
de învățământ sau prin formular transmis electronic 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să 
participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform 
procedurii stabilite de Comisia națională de admitere 

 

 

2 – 8 iulie 2020 
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a 
datelor din fișele de înscriere 

3 – 8 iulie 2020 
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de 
calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea 
fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația 
informatică centralizată 

 

8 iulie 2020 

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la 
centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei 
absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea 
operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată 
 
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  
originale la centrul de admitere județean/al municipiului București 

9 iulie 2020 

Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați 
înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea 
computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de 
aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere 
județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională 

9 iulie 2020  
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică 
centralizată 

10 iulie 2020 
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 
2021 
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10 iulie 2020 

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul 
liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere 

 
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în 
unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București 

13 – 20 iulie 

2020 
Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost 
repartizați 

21 iulie 2020 
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere 

22 - 24 iulie  

2020 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 
situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată 
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ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

 
29 iunie-3 
iulie și 6 
iulie 2020 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și 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 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, precum și a foii matricole cu mediile obținute în 
clasele V-VIII. 
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul 
profesional și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați asistați de 
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări pe zile 
și ore a tuturor elevilor. 
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează NUMAI DE 
CĂTRE unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de 
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a candidaților, 
însoțite de foile matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de 
înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează. 
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere în 
învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta. Eliberarea 
acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a absolvenților, afișată 
de către unitatea de învățământ gimnazial. 
Documentele mai sus menționate se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților 
care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri 
postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare. 
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de 
înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
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. 

 
6 iulie 
2020 

Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților de 
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care au optat, a listei 
candidaților înscriși în învățământul profesional 
La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea de 
învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate 
privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere 
este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care 
numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu 
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situația în care candidații au optat în fișa de 
înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu 
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare 
calificare profesională 

 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de 
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9 iulie 
2020 

admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul 
profesional 
Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unitățile de 
învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile. 
Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, 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/a municipiului București pentru 
învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat 
Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional 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/a 
municipiului București de 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 

 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI  

 
30 iunie-
3 iulie 
2020 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 
locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la 
unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic 
Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de 
admitere județeană/a municipiului București de către candidați. 
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
Notă: Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe zile și ore pentru 
repartizarea în ședință publică  

 
4-5 iulie 
2020 

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. 
Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza 
opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere 
pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform 
art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea 
calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere. 
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ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 
 

ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

 
29 iunie-3 
iulie 2020 și 
6 iulie 2020 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională 
pentru învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită 
de foaia matricolă: 
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și 
a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul 
dual și 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 din 
aplicația informatică centralizată, precum și a foii matricole cu mediile obținute în 
clasele V-VIII. 
Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru 
învățământul dual și pentru calificări din oferta unității se completează de către 
candidați asistați de către diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ 
gimnazial, pe baza unei programări pe zile și intervale orare realizate pentru toți 
absolvenții unității. 
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează 
NUMAI DE CĂTRE unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, 
prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru 
învățământul dual și profesional a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei 
de înscriere a candidaților în învățământul profesional, precum și a foii matricole cu 
mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se prezintă și nu depun personal 
documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează. 
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de 
opțiuni pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de 
stat, pentru candidații care solicită aceasta și a foii matricole 
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de 
opțiuni pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de 
stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta 
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și 
intervale orare, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial. 
Documentele anterior menționate se vor transmite și în format electronic tuturor 
candidaților care solicită acest lucru - opțiune promovată, ca recomandare 
importantă, prin anunțuri postate pe paginile de internet ale unităților de 
învățământ și ale inspectoratelor școlare. 
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la 
dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru 
completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta 
de învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe 
eliminatorii sau de admitere și privind modul de desfășurare a acestora. 
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial 
eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu 
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rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 
Notă: Se va elibera o singură fișă de opțiuni pentru învățământul dual și o singură fișă 
de înscriere pentru învățământul profesional de stat. Nu se eliberează respectivele 
fișe elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 
corigență sau repetenție. 

 
6 iulie 2020 

Afișarea, la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă 
pentru învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de 
la care provin candidații, privind lista candidaților înscriși în învățământul dual 
În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări 
detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se 
va preciza dacă se organizează probe de admitere și posibilitatea redistribuirii la 
celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care 
candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia județeană de admitere/a municipiului București a 
situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, 
pentru fiecare calificare profesională 

7-8 iulie 
2020 
Pentru 
candidații 
care 
optează 
pentru 
unitățile de 
învățământ 
și 
calificările 
la care se 
organizează 
probe 
eliminatorii 

Desfășurarea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis 
organizarea acestora 
Desfășurarea probelor se va realiza în baza graficului și unei programări prealabile 
a candidaților, stabilite, afișate și comunicate de fiecare unitate de învățământ 
care organizează probele eliminatorii către candidați și către unitățile de 
învățământ gimnazial de la care aceștia provin, în vederea asigurării informării 
candidaților privind susținerea probelor în format on-line. 
Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susținerea probei în format on-
line va susține proba on-line la și cu sprijinul unității de învățământ gimnazial de la 
care provine, fiind informat în prealabil despre graficul și programarea 
corespunzătoare de către unitatea de învățământ la care și-a depus dosarul de 
înscriere.  

 
8-9 iulie 
2020 
Pentru 
candidații 
care au 
optat inițial 
pentru 
unitățile de 
învățământ 
și 
calificările 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afișare la sediul unității de 
învățământ care a organizat probele, precum și către candidați și către unitățile de 
învățământ gimnaziale de la care provin aceștia, prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare 
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se 
afișează și se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare, la sfârșitul fiecărei zile, către candidați împreună cu precizarea privind 
posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă 
unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat 
probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și 
calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit 
prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul 
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la care se 
organizează 
probe 
eliminatorii 

profesional. 
Secretariatele unităților de învățământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii 
absolvenți care au participat la această etapă și, la cererea candidaților respinși la 
probele eliminatorii, consiliază și sprijină elevii și reprezentanții legali ai acestora 
pentru înscrierea, pe baza fișei inițiale, prin completarea casetelor pentru 
următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează. 
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează 
NUMAI DE CĂTRE unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, 
prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru 
învățământul dual și profesional a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei 
de înscriere a candidaților în învățământul profesional, precum și a foii matricole cu 
mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se prezintă și nu depun personal 
documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează. 
Notă:  
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere 
prevăzute mai sus, cu respectarea acelorași prevederi de înscriere. 
Notă: 
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. 
Notă:  
În situația în care, în fișa inițială de opțiuni pentru învățământul dual, candidații au 
completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea 
de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia vor fi considerați înscriși 
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. 
Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie 
la calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai 
mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere. 
În cazul comunicării de către candidații admiși la probele eliminatorii către unitatea 
de învățământ la care au susținut etapa de admitere a renunțării/retragerii fișelor 
de înscriere, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au 
susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste 
probe. 

 
9 iulie 2020 

Actualizarea și afișarea, la sediile și pe pagina web a site-urile unităților de 
învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la 
învățământul dual 
Afișarea tuturor informațiilor privind organizarea probelor de admitere, cu 
precizarea calificării/calificărilor la care se organizează probe, cu posibilitatea 
redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în 
situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări 
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 
situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, 
pentru fiecare calificare profesională 
Notă: Pentru anul școlar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, în 
cazul în care aceasta a fost decisă la nivelul unității de învățământ cu ofertă pentru 
învățământul dual, va consta în valorificarea unei/unor medii obținute de candidat 
la disciplinele cuprinse în planul cadru pentru învățământul gimnazial, cu 
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respectarea prevederilor art. 10 alin. b), respectiv art. 12 alin. (1) lit. b) din OMEN 
nr. 3.356/2017, privind calculul mediei de admitere prin procedura de admitere 
elaborată la nivelul unității. 

 
9 iulie 2020 

Desfășurarea probelor de admitere. 
Notă:Pentru anul școlar 2020-2021, desfășurarea acestor probe reprezintă calculul 
mediei finale de admitere, în condițiile în care, prin procedura de admitere 
elaborată la nivelul unității de învățământ care are ofertă de locuri în învățământul 
dual, s-a decis organizarea de probe de admitere.  

 
10 iulie 
2020 

Comunicarea prin afișare la sediu și prin mijloace electronice de comunicare, către 
candidați și către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin candidații, a 
rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, de către unitățile de 
învățământ care au organizat aceste probe 

 
10 iulie 
2020 

Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor 
finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în 
învățământul dual 
Transmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de 
către toate unitățile de învățământ 

 
10 iulie 
2020 

Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei 
candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de 
stat 
Afișarea la sediile unităților de învățământ care organizează învățământ dual a listei 
candidaților admiși și a celor respinși 
Afișarea precizărilor privind transmiterea/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 transmiterea/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/a municipiului București de 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. 
Informarea candidaților asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de către 
unitățile de învățământ cu ofertă în învățământul dual la care au susținut 
admiterea, prin mijloace alternative de comunicare  

 

Inspector școlar general adjunct 
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