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CALENDAR ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL DUAL 

 

Ordinul MEN nr. 4795 din 31 august 2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul dual stat pentru calificări profesionale de nivel 3  pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Etapa 1 

 15-19 iunie 2018 şi 26-30 iunie 2018– înscrierea candidaţilor 

 27 iunie  2018, ora 9,00 – desfăşurarea probei suplimentare de admitere 

  29 iunie 2018– afişarea rezultatelor finale a probei suplimentare de admitere 

 2 iulie 2018– Afişarea la sediul unităţii de învăţământ duala listelor cu candidații admiși la 

învăţământul dual de stat , în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul 

dual de stat 

 3-4 iulie 2018 depunerea dosarelor de inscriere pentru candidatii care au fost declarati admiși 

 5 iulie 2018  afișarea listei cu candidații inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere 

 

Etapa 2 

 31 august-3 septembrie 2018 până la ora 15,00– înscrierea candidaţilor 

 4 septembrie 2018, ora 9,00 – desfăşurarea probei suplimentare de admitere 

 6 septembrie 2018– afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor (daca este cazul) 

 6 septembrie 2018-Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării 

contestaţiilor, la şcolile care au organizat admiterea. 

 6 septembrie 2018– Afişarea la sediul unităţii de învăţământ dual a listelor cu candidații 

admiși la învăţământul dual de stat , în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la 

învăţământul dual si depunerea dosarelor  

 7 septembrie 2018 -repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio 

repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada 

prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare. 

 7 septembrie 2018-depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare 

la care au fost repartizaţi. 

 7 septembrie 2018 actualizarea siafișarea la sediul unităţilor de învăţământ duala listei 

candidaților înmatriculați în învăţământul dual 

 

 


