
ADMITEREA în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 

 

În baza art. I din OMEC nr. 4325/2020, prevederile din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 

învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016, se vor aplica în mod corespunzător, 

cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021 

(conform anexei 1 la OMEC nr. 4325/2020). 

 

Dispoziţii generale  

Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat, numit în continuare învăţământ profesional, se face cu 

respectarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, pe baza criteriilor stabilite 

de prezenta metodologie. 

Art. 2. (1) Pot opta pentru învăţământul profesional elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din 

seriile anterioare. 

(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi înscrişi în învăţământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a. 

(3) Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în 

învăţământul profesional. 

Art. 3. În vederea admiterii în învăţământul profesional, unitatea de învăţământ poate organiza, în anumite condiţii, 

proba suplimentară de admitere. 

Art. 4. (1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, admiterea se realizează în 2 etape. 

(2) În fiecare etapă de admitere se organizează: 

- înscrierea candidaţilor; 

- proba suplimentară de admitere, după caz; 

- admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

 

Înscrierea candidaţilor 

Art. 5. (1) Înscrierea în învăţământul profesional se face în urma unui proces de informare şi consiliere a elevilor. 

(2) Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional se face la unitatea de învăţământ care 

are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională 

din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa 

de înscriere. 

(3) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul professional, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor 

clasei a VIII-a din seriile anterioare, se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată 

de unitatea de învăţământ gimnazial. 

(5) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional fiecărui 

elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul 

admiterii în învăţământul profesional. 

(6) Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de 

corigență sau repetenție. 

 

Proba suplimentară de admitere 

Art. 9. (1) Toate unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional au obligaţia de a 

elabora şi anunţa public Procedura de admitere. 

(3) Procedura de admitere va cuprinde informaţii privind: 

- cazurile în care se susţine proba suplimentară de admitere şi calculul mediei de admitere, conform art. 10 şi, 

respectiv 12, modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta 

metodologie; 

- disciplina din planul cadru pentru clasa a VIII-a, la care se susţine proba suplimentară de admitere; 

- programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere; 

- modul de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de admitere; 

- modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere; 

- durata probei suplimentare de admitere; 

- modul de organizare şi desfăşurare a contestaţiilor. 

(4) Procedura de admitere este afişată la sediul unităţii de învăţământ care are oferta educaţională pentru învăţământ 

profesional, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional. 

(5) Proba suplimentară de admitere se desfăşoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul 

profesional, doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ. 

 



Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

Art. 10. Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, 

admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul educațional al elevului se are în 

vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media 

generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală 

de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%; 

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, 

admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere prevăzută la lit. a) și în proporție de 30% nota 

obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ. 

Art. 11. (1) În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, 

următoarele criterii: 

a) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; 

b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 

(2) În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu 

opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au mediile de admitere, precum și mediile 

prevăzute la alin. (1) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.  

Art. 12. (1) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel: 

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ: 
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unde: 

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 

MA = media de admitere calculată conform art. 10 alin. a); 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 

EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a; 

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ 
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unde: 

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional; 

MA = media de admitere calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a); 

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. 

(2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută la alin. (1), se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

(3) Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la 

Evaluarea națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 

inclusiv, cu media la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect 

unic susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009. 

(4) Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele 

naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții 

clasei a VIII-a este 1: EN=1. 

(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. a), este utilizată pentru 

stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor din 

oferta școlii. 

(6) În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care numărul 

total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învățământ, repartizarea 

pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată conform art. 12 

alin. (1) lit. a), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților admiși la fiecare calificare. 

(7) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 12 alin. (1) lit. b), este utilizată pentru 

stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din 

oferta școlii. 

(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. 

Art. 14. (1) ... în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional,  candidaţii depun/ 



transmit, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere. 

(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe 

baza următoarelor acte: 

a)  fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;  

b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ 

gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru 

certificare); 

c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru 

candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională; 

d) fişa medicală.  

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional,  nu îşi depun dosarele 

de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru 

următoarele etape de admitere în învăţământul profesional. 

Art. 15. Candidaţii respinşi la admiterea în învăţământul profesional se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal. 

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 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. 

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menționate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele 

pentru care se susțin probe de preselecție, comisiile de admitere județene pot decide organizarea unei noi etape de 

susținere a acestor probe. Graficul și locul de desfășurare a probei de preselecție vor fi făcute publice, prin afișare la 

sediul unităților de învățământ gimnazial și al unităților de învățământ care organizează învățământ profesional. 

Admiterea candidaților pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie. 

Art. 18. (1) Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a pentru învățământul profesional special se 

organizează de către comisia de admitere județeană, în perioada prevăzută în calendarul admiterii în învățământul 

profesional. 

(2) Locurile alocate învățământului profesional special sunt publicate în broșura de admitere, într-o listă separată. 

(3) Admiterea pe locurile pentru învățământul profesional special se face în funcție de tipul și gradul de deficiență, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional, după caz, și în funcție de opțiuni. 

 

Dispoziţii finale 

Art. 25. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în 

învăţământul profesional de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este 

condiţionată de achitarea unei taxe. 

Art. 26. (3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu 

metodologia stabilită de fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 27. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în învăţământul profesional se pedepseşte conform legii şi atrage 

eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea 

admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

Art. 28. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fișe de înscriere pentru același elev, în cadrul unei etape de 

admitere, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de 

nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, 

după caz. 

Art. 29. Înscrierea și admiterea în învățământul profesional se pot face și după finalizarea etapei a doua de admitere. 

Înscrierea și admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. 


