ANEXA 1

CALENDARUL
admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022
Extras
Data-limită/Perioada
15-19 februarie 2021

Activitatea
Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial privind
posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în
învățământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat și a
învățământului dual;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului
profesional de stat, inclusiv dual.

22 februarie-26 martie

La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru

2021

învățământul profesional în anul școlar 2021-2022 se desfășoară acțiunea
"Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni,
inclusiv în on-line:
- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a
modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, inclusiv
dual;
- informarea privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul
profesional, inclusiv dual, și beneficiile acestei forme de pregătire;
- consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la
oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat,
inclusiv dual;
- oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, inclusiv dual, condiții
de admitere.

1 martie-14 mai 2021

Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2020-2021, școlarizează
elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară
activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe
conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și
pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu
evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual. Activitățile de
orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai
Centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și
în învățământul dual.

10 mai 2021

Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat

aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la
sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ
cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat Crearea bazei
de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel
județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor
din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din
România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor
privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în
secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în
învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar
2021-2022
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare
10-14 mai 2021

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând
informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a
graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la
admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, a
metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a
opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul
dual de stat, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate
admiterii.

17 mai-11 iunie 2021

Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ
gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea
metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau
de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat,
inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din
fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat. În
județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se
prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).

21 mai 2021

Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor care cuprind
informații despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în
versiune electronică și tipărită

17 mai-11 iunie 2021

Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ
gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea
metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau

de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat,
inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din
fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat. În
județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se
prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual.
Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
16 iunie 2021

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia
de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a
listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați,
prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

17 iunie 2021

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului
București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în
aplicația informatică centralizată

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
5-8 iulie 2021

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea
elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere
în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind datele
personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire,
notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin
tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în
învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită
aceasta
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ
gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere
completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă sau maternă.
NOT Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere
elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de
corigență sau repetenție.

5-8 iulie 2021

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională
pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul

profesional și dual de stat
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de
către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
NOT Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de
corigență sau repetenție.
Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile
speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile
speciale destinate acestora.
8 iulie 2021

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul
profesional
La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție,
iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare
decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind
organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe
eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a
candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează
proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește
numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru
care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a
situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul
profesional, pentru fiecare calificare profesională
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista
candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru
care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

