
CALENDAR  

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Etapa I de admitere în învățământul dual 
Data Evenimentul 

5-14 iulie 2021 Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de 

înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații 

care solicită înscrierea în învățământul dual 

 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în 

învățământul profesional și dual de stat 

 Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru 

învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru 

completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările 

profesionale din oferta școlii 

14 iulie 2021 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru 

învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual 

 În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este 

mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a 

decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați 

înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate 

privind organizarea probelor de admitere,  inclusiv a eventualelor probe 

eliminatorii 

15-16 iulie 2021 

Pentru candidații care 

optează pentru unitățile 

de învățământ și 

calificările la care se 

organizează 

probe eliminatorii 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de 

învățământ care a organizat probe eliminatorii. Rezultatele probelor 

eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la 

sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii 

candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de 

învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe 

eliminatorii 

 Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea 

înînvățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele 

eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual de stat în 

vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ 

profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de 

preselecție 

15-20 iulie 2021 Ridicarea, de către candidații respinși la probele eliminatorii, a fișelor de 

înscriere la învățământul profesional și dual de stat de la unitatea de 

învățământ care a organizat probele  

NOTĂ: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv 

pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a 

organizatprobe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind 

considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale 

20 iulie 2021 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă 

educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la 

învățământul dual 

 Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București 

a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, 

inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională. 

22 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, de 

către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe 



 

 

 
 

 

26 iulie 2021 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, 

a candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul 

profesional de stat 

 Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către 

candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații 

respinși 

27-28 iulie 2021 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care 

candidații au fost declarați admiși 

28 iulie 2021 Transmiterea la comisia județeană/a municipiului București de admitere, de 

către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul 

dual, a situației locurilor rămase libere 

30 iulie 2021 Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților 

înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual 

Etapa a II-a de admitere în învățământul dual 

26 - 30 iulie 2021 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de 

înscriere pentru învățământ profesional și dual de stat pentru 

candidații cărora nu li s- au eliberat fișe de înscriere în etapa I 

30 iulie – 3 august 

2021 

Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau 

care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși 

3 august 2021 Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au 

ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul 

dual 

 Pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe 

eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților 

înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de 

admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de 

numărul locurilor disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților 

înscriși, informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de 

desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii 

organizatorice). 

4 – 5 august 2021 

Pentru candidații care 

optează pentru unitățile 

de învățământ și 

calificările la care se 

organizează probe 

eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis 

organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate 

de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările 

respective din învățământul dual 

9 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele de admitere 

11 august 2021 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului, a listei 

candidaților declarați admiși în învățământul dual 

12 – 16 august 2021 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la 

carecandidații au fost declarați admiși 

17 august 2021 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 municipiului București a listelor finale cu candidații 

înmatriculați și a situației locurilor neocupate 


