
ORDIN Nr. 3556 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și

desfășurare a admiterii în învățământul dual

ANEXA 2

CALENDARUL admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform

Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2021 -2022

EXTRAS

Etapa I de admitere în învăţământul dual

05-14 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul

dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul  profesional de stat, la care se anexează fişa de

opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează  şi se completează la unitatea de învăţământ care

organizează învăţământ dual. Candidaţii pot completa mai multe opţiuni, pentru calificări

profesionale atât la învățământul profesional cât și la cel dual.

NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau

repetenţie.

14 iulie 2021

Afişarea la sediul unităţii de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual a listei candidaţilor

înscrişi în învăţământul dual.  În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de

învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care  s-a decis

susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri

disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a

eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare pentru  înscrierea

candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru

admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare  calificare profesională.



15-16 iulie 2021 Derularea probelor eliminatorii

Derularea probelor eliminatorii, conform graficului stabilit şi afişat. Rezultatele probelor

eliminatorii se comunică la sfârşitul fiecărei zile în care au fost susţinute probele respective,

împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în  aceeaşi etapă de

admitere, la o altă unitate de învăţământ care are ofertă în învăţământul dual la  care nu s-au

organizat probe eliminatorii sau în  învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi calificările

la care nu s-au organizat probe de  preselecţie, până la termenul stabilit prin  calendarul admiterii în

învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.

15-16 iulie 2021 Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii

În situaţia în care numărul candidaţilor admişi în urma probelor eliminatorii este mai mare decât

numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere

eliminatorii indiferent de numărul de candidaţi admişi în urma probelor eliminatorii, se afişează şi

precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte

necesare  pentru înscrierea candidaţilor, alte detalii  organizatorice).

Rezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează la

sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea  privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în

aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ  dual la care

nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi

calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul

admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.

Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul dual eliberează,

la cererea candidaţilor respinşi la  probele eliminatorii, fişele de înscriere la învăţământul

profesional în vederea înscrierii la  alte unităţi de învăţământ care organizează  învăţământ

profesional sau dual.

!!!! Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot  fi contestate.



15-20 iulie 2021

Ridicarea de către candidaţii respinşi la probele eliminatorii a fişelor de înscriere la de la

unitatea de învăţământ care a organizat probele.

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale

la care unitatea de învăţământ nu a  organizat probe eliminatorii, aceştia nu vor ridica fişele de

înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa

de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie

la calificarea/calificările profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se

va  organiza o probă de admitere.

15-20 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii la unităţile de învăţământ care

şcolarizează în învăţământul profesional de stat, pe baza fişei de înscriere în învăţământul

profesional de stat.

Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute

mai sus.

NOTĂ: Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de  învăţământ care au organizat probe

eliminatorii şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea

casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care

optează.

20 iulie 2021

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru

învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dual.

Afişarea informaţiilor (data,

locul de desfăşurare, ora, acte necesare de  identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice)

privind organizarea probelor de admitere, la unităţile de învăţământ unde numărul de candidaţi

înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea

de probe de admitere indiferent de| numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a  municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul

de  candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pe fiecare calificare profesională

21-22 iulie 2021

Desfăşurarea probelor de admitere



22 iulie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în  învăţământul dual de către unităţile de

învăţământ care au organizat aceste probe

23 iulie 2021

Depunerea contestaţiilor la probele de admitere. Rezultatele obţinute la probele eliminatorii şi la

probele orale nu pot fi contestate.

23 iulie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor de către unităţile

de învăţământ care le-au organizat

27-28 iulie 2019

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi

admiși.

28 iulie 2021

Transmiterea de către unităţile de învăţământ a  situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii

candidaţilor admişi în această etapă de admitere

30 iulie 2021

Comunicarea de către unităţile de învăţământ  profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a

situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, după

depunerea

Transmiterea de către comisia de admitere în  învăţământul profesional de stat din unitatea de

învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listelor finale cu

candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la  învăţământul profesional de stat şi, în

mod distinct, în învăţământul dual.

Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual

30 iulie-3 august 2021

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au

rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fişelor de înscriere în învăţământul

profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează  şi

se completează la unitatea de învăţământ care  organizează învăţământ dual



03 august 2021

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au  ofertă pentru învăţământul dual a listei

candidaţilor înscrişi în învăţământul dual și transmiterea către comisia județeană

04-05 august 2021

Derularea probelor eliminatorii

12-16 august 2021

Depunerea dosarelor de înscriere la unitatea de învățământ

17 august 2021

Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de  învăţământ care au ofertă pentru învăţământul

profesional de stat şi învăţământ dual, a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de

stat şi în învăţământul dual și transmitere la ISJ

19-20 august 2021

Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform

propriilor proceduri de admitere este prevăzută sesiunea de preselecție la admiterea în învățământul

profesional, iar în cazul învățământului dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent

de nr. candidați vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ transmis în urma

consultării cu operatorii economici.

20 august 2021

Afișarea de către unitatea de învățământ a listei finale


