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PREVEDERI LEGISLATIVE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 2020 

-extrase din documentele legislative aplicabile pentru Admiterea 2020- 

Acțiunea Cadrul legislativ Prevederea 

Depunerea 
dosarelor de 

înscriere a 
candidaților 

declarați 
admiși 

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 
5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual 

Calendar: 
13-20 iulie 2020 – Transmiterea/depunerea de către candidați declarați admiși a 
dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.  

21 iulie 2020 – Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională 
pentru învățământul profesional de stat și dual a situației locurilor rămase libere în urma 
finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de 
admitere 

ORDIN nr. 5068/2016 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul profesional de stat 

Art. 14. - (3) Candidații care în perioada menționată în calendarul admiterii în 
învățământul profesional nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar 
locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea 
etapă de admitere în învățământul profesional. 
Art. 16. — (1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au 
înscris la unitățile la care au fost admiși sau care nu au participat la prima etapă de 
admitere în învățământul profesional și care solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la 
învățământul profesional, precum și pentru cei care și-au încheiat situația școlară ulterior 
desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în învățământul 
profesional, comisia de admitere județeană pentru învățământ profesional va organiza a 
doua etapă de admitere pe locurile rămase libere. Admiterea se face în perioada 
menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, conform criteriilor 
prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere județene 
pentru învățământul profesional. 

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 
5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual 

24 iulie 2020 – Transmiterea  de către comisia de admitere în învățământul profesional 
de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de 
admitere județeană a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor 
neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual. 
Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub 
efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării 
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în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea 
formațiunilor de studii. 

Rezolvarea 
cazurilor 
speciale 

 

ORDIN nr. 5068/2016 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul profesional de stat 

Art. 12. - (8) În perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, 
comisia de admitere județeană va analiza și cazurile speciale ale absolvenților 
învățământului gimnazial care au studiat în străinătate și din această cauză nu au 
participat la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a; pentru acești absolvenți, la 
media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obținute în anii 
de studiu parcurși în România. 

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 
5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual 

22-24 iulie 2020 – Rezolvarea  cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană nu va repartiza 
candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de 
admitere, decât cu acordul unităților de învățământ respective, după consultarea cu 
operatorii economici parteneri. 

A doua etapă 
de admitere în 
învățământul 
profesional și 

dual 

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 
5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual 

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul 
dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul 
dual, sau etapa a II-a de admitere în liceu.  

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 
5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual 

24-30 iulie 2020 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza Fișei de înscriere în 
învățământul profesional și dual și a foii matricole. 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 și dual a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile 
matricole.  
Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 
5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual 

30 iulie 2020 – Transmiterea către Comisia județeană de admitere a situației cu numărul 
de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional și dual, pentru fiecare 
calificare profesională. 

31 iulie 2020 – Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleași 
condiții cu cele prevăzute la etapa I de admitere în învățământul dual, conform celor 
prevăzute de procedura de admitere elaborată de unitatea de învățământ care 
organizează admiterea. 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de 
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admitere, conform precizărilor din metodologia de admitere în învățământul profesional 
și dual, cu modificările și completările ulterioare. 
Transmiterea la comisia de admitere județeană. 
Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși în 
învățământul profesional și dual. 

03-04 august 2020 – Transmiterea/depunerea de care candidații declarați admiși a 
dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși. 

04 august 2020 – Transmiterea  de către comisia de admitere în învățământul profesional 
de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de 
admitere județeană a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor 
neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual. 

Repartizări și 

redistribuiri pe 

locurile și 

rezolvarea 

cazurilor 

speciale, de 

către comisia 

de admitere 

județeană 

ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 privind 

modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 

5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual 

06 august 2020 – Afișarea de către comisia de admitere județeană, la sediul 

inspectoratului școlar și pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere. 

24 august 2020 - până la începerea anului școlar 2020-2021 - Absolvenții clasei a VIII-a 

care nu s-au înscris la unitățile la care au fost repartizați sau nu au participat la cele două 

etape de admitere și care, din diferite motive, nu se adresează comisie de admitere 

județene în etapele anterioare și solicită un loc în învățământul profesional vor fi 

repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere. 

 


