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CALENDAR ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL 

DUAL 
OMEC nr.4325/2020 privind modificarea OMEN  nr. 5087 din 30 august 2019  privind 

organizarea şi desfăşurarea a admiterii în  învăţământul profesional de stat si in învăţământul 

dual pentru anul 2020-2021 

 
Etapa 1 

• 29 iunie-03 iulie 2020 şi 6 iulie 2020– înscrierea candidaţilor  se realizează numai de 
către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea 
electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a fişei de 
opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul 
profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii 
nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ 
pentru care optează. 

• 06 iulie Afişarea, la sediul şi pe pagina web ale unităţii de a listei candidaţilor înscrişi în 
învăţământul dual 

• 9 iulie 2020 Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere se aplică doar in cazul 
inscrierii unui numar mai mare de elevi decat numarul de locuri aprobate și va consta în 
valorificarea mediei anuale obţinute de candidat la disciplina educație tehnologica în 
clasa a VIII-a 

• 9 iulie 2020– desfăşurarea probei  de admitere pentru anul şcolar 2020-2021, 
desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de admitere 

• 10 iulie 2020– comunicarea rezultatelor  probei  de admitere prin afişare la sediu şi prin 
mijloace electronice de comunicare, către candidaţi şi către unităţile de învăţământ 
gimnazial de la care provin candidaţii, a rezultatelor la probele de admitere în 
învăţământul dual 

• 10iulie 2020– Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ 
dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi 
Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către 
candidaţii admişi 

• 13-17 iulie 2020 depunerea dosarelor de inscriere pentru candidatii care au fost declarati 
admiși Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi 
ore, afişat de către unitatea de învăţământ. Transmiterea documentelor se poate realiza 
prin poştă, cu confirmare de primire. 

• 21 iulie 2020  Afişarea la sediul şi pe pagina web a Colegiului Tehnic Raluca Ripan a 
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere  
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Etapa 2 
• 22-24 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor  se realizează numai de către unităţile de 

învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la 
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual a fişei de opţiuni pentru 
învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum 
şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu 
depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează. 

• 24 iulie 2020-afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au 
ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul dual 

• 25-27 iulie 2020, Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere se aplică doar in cazul 
inscrierii unui numar mai mare de elevi decat numarul de locuri aprobate și va consta în 
valorificarea mediei anuale obţinute de candidat la disciplina educație tehnologica în 
clasa a VIII-a desfăşurarea probei  de admitere pentru anul şcolar 2020-2021, 
desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de admitere 

• 28 iulie 2020– Afişarea la sediiul şi pe pagina web a listei candidaţilor admişi şi a 
celor respinşi în învăţământul dual 

• 29 iulie-3aug 2020 Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de 
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire. 
 

• 7 august 2020 Afişarea la sediul şi pe pagina web a Colegiului Tehnic Raluca 
Ripan a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere  
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CALENDAR ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL 

PROFESIONAL 
OMEC nr.4325/2020 privind modificarea OMEN  nr. 5087 din 30 august 2019  privind 

organizarea şi desfăşurarea a admiterii în  învăţământul profesional de stat si in învăţământul 

dual pentru anul 2020-2021 

 
Etapa 1 

• 29 iunie-03 iulie 2020 şi 6 iulie 2020– înscrierea candidaţilor  se realizează numai de 
către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea 
electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a 
fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu 
mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal 
documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează. 

• 06 iulie Afişarea, la sediul şi pe pagina web ale unităţii de a listei candidaţilor înscrişi în 
învăţământul profesional  

• 9 iulie 2020 Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere se aplică doar in cazul 
inscrierii unui numar mai mare de elevi decat numarul de locuri aprobate și va consta în 
valorificarea mediei anuale obţinute de candidat la disciplina educație tehnologica în 
clasa a VIII-a 

• 9 iulie 2020– desfăşurarea probei  de admitere pentru anul şcolar 2020-2021, 
desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de admitere 

• 10 iulie 2020– comunicarea rezultatelor  probei  de admitere prin afişare la sediu şi prin 
mijloace electronice de comunicare, către candidaţi şi către unităţile de învăţământ 
gimnazial de la care provin candidaţii, a rezultatelor la probele de admitere în 
învăţământul profesional 

• 10iulie 2020– Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ 
dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi 
Afişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către 
candidaţii admişi 

• 13-17 iulie 2020 depunerea dosarelor de inscriere pentru candidatii care au fost declarati 
admiși Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi 
ore, afişat de către unitatea de învăţământ. Transmiterea documentelor se poate realiza 
prin poştă, cu confirmare de primire. 

• 21 iulie 2020  Afişarea la sediul şi pe pagina web a Colegiului Tehnic Raluca Ripan a 
candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere  
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Etapa 2 
• 22-24 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor  se realizează numai de către unităţile de 

învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la 
unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional   a fişei de înscriere 
a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute 
în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de 
înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează. 

• 24 iulie 2020-afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au 
ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul 
profesional  

• 25-27 iulie 2020, Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere se aplică doar in cazul 
inscrierii unui numar mai mare de elevi decat numarul de locuri aprobate și va consta în 
valorificarea mediei anuale obţinute de candidat la disciplina educație tehnologica în 
clasa a VIII-a desfăşurarea probei  de admitere pentru anul şcolar 2020-2021, 
desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de admitere 

• 28 iulie 2020– Afişarea la sediiul şi pe pagina web a listei candidaţilor admişi şi a 
celor respinşi în învăţământul profesional 

• 29 iulie-3aug 2020 Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de 
înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi 
Transmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire. 
 

• 7 august 2020 Afişarea la sediul şi pe pagina web a Colegiului Tehnic Raluca 
Ripan a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


