
 

CALENDARUL 

admiterii în învăţământul profesional de stat și dual pentru anul şcolar 2021-2022 

Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat 

 

Data limită/ 

Perioada 
Activitatea 

5-14 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pe baza fişei de înscriere 

în învăţământul profesional şi dual de stat 

Pot participa la această etapă: 

- candidaţii romi - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora; 

- candidaţii cu CES - nerepartizaţi pe locurile speciale destinate acestora. 

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de 

corigenţă sau repetenţie. 

14 iulie 2021 Afişarea listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional şi dual de stat 

14 iulie 2021 Precizări dacă dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru 

calificarea profesională la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de 

locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a 

organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa 

de înscriere pentru aceste calificări 

(data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, 

alte detalii organizatorice) 

15-20 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie, pe baza fişei de înscriere în 

învăţământul profesional şi dual de stat.  

Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele 

de înscriere prevăzute mai sus, precum şi cei care au renunţat la locul ocupat 

în sesiunea de preselecţie.  

Se pot înscrie şi candidaţi care au fost respinşi la probe eliminatorii 

organizate în învăţământul dual. 

20 iulie 2021 Actualizarea şi afişarea a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul 

profesional și dual de  stat  

20 iulie 2021 Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de 

identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea 

probei suplimentare de admitere, pentru calificarea/calificările la care 

numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea 

redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba 

suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere 

pentru aceste calificări 



20 iulie 2021 Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/ a situaţiei cu numărul de 

candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pentru fiecare calificare 

profesională 

22 iulie 2021 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere 

NOT Ă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai pentru 

calificarea/ calificările profesionale unde numărul elevilor înscrişi este mai 

mare decât numărul locurilor disponibile 

22 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere  

23 iulie 2021 Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere  

23 iulie 2021 Rezolvarea contestaţiilor 

23 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării 

contestaţiilor 

23 iulie 2021 Calcularea de către comisia de admitere a mediilor finale de admitere, 

conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul 

profesional 

23 iulie 2021 Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană, a listei candidaţilor 

declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional 

și dual de stat, indiferent dacă s-a desfăşurat sau nu proba de 

preselecţie/admitere 

26 iulie 2021 Validarea, de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul 

profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul 

profesional de stat și dual 

26 iulie 2021 Afişarea listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul 

profesional și dual de stat 

26 iulie 2021 Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii 

respinşi 

26 iulie 2021 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 şi dual de către 

candidaţii declaraţi respinşi  



Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în 

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

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

27-28 iulie 2021 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitatea de învăţământ 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. 

28 iulie 2021 Transmiterea situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii 

dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

29 iulie 2021  Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană 

29 iulie 2021  Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a situaţiei rezolvării 

cazurilor speciale 

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană 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 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 

30 iulie 2021 Afişarea locurile rămase libere în învăţământul professional și dual de stat, 

după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea 

cazurilor speciale  

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 

30 iulie 2021 Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de 

stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia 

de admitere judeţeană a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a 

situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional și dual de stat 

 


