
Informații detaliate referitoare la fiecare etapă din calendarul de admitere în învățământul 
profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 se regăsesc pe site-ul Alege-ți Drumul

Calendarul desfășurării admiterii în învățământul 
profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021

07 august 2020

06-07 august 2020

5 august 2020

 (pe bază de grafic)
• Rezolvarea cazurilor speciale

• Repartizarea candidaților care nu au participat 
sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau

au fost  admiși, dar nu au confirmat locurile 
ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere

24 iulie 2020
Afișarea listei candidaților înscriși și a precizărilor 

referitoare la probele suplimentare de admitere 
(dacă este cazul)

Afișarea listei cu locurile libere și 
a graficului activităților de repartizare 
și redistribuire pe locurile libere și de 

rezolvare a cazurilor speciale

22-24 iulie 2020
Înscrierea candidaților pe baza fișei de înscriere 

în învățământul profesional de stat și a foii matricole

28 iulie 2020
• Afișarea listei candidaților admiși și a celor respinși

• Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidații admiși, 

respectiv ridicarea de către candidații respinși 
a fișelor de înscriere

Afișarea  candidaților înmatriculați și 
a situației cu locurile rămase libere

29 iulie-
03 august 2020

Transmiterea (prin poștă) /
depunerea (la sediul unității de învățământ 
la care au fost admiși) dosarelor de înscriere

de către candidații declarați admiși 

13-17 iulie 2020
Transmiterea (prin poștă)/depunerea (la sediul 
unității de învățământ la care au fost admiși) 

dosarelor de înscriere de către candidații 
declarați admiși 10 iulie 2020

• Afișarea listei candidaților admiși
 și a celor respinși 

• Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor
de înscriere de către candidații admiși06 iulie 2020 

Afișarea listei candidaților înscriși  (la unitățile de 
învățământ gimnazial și la unitățile IPT) 

și a precizărilor privind probele suplimentare 
de admitere (dacă este cazul) 29 iunie-03 iulie 

și 06 iulie 2020
Înscrierea candidaților pe baza fișei de înscriere 

în învățământul profesional de stat și 
a foii matricole

20-21 iulie 2020
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de 

admitere județeană / a municipiului București

21 iulie 2020
Afișarea candidaților înmatriculați și 

a situației cu locurile rămase libere pentru 
etapa a II-a de admitere

Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale 
de către comisia de admitere județeană / a municipiului București

Etapa a II-a de admitere

Etapa I de admitere
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