




















 
   

 
 
 
 
Nr. 6772/28.01.2021                                                                                                                                                                                                                  
    
 

Plan  de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea  
admiterii în învăţământul profesional de stat  

ANEXA nr.1 
An şcolar 2021-2022 

 
În scopul derulării procesului de admitere în învăţământul profesional de stat , conform Ordinului M.E.C. nr. 5449/31.08.2020, privind 

organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, la nivelul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Dolj, a fost elaborată anexa la  planul de măsuri nr. 6772/28.01.2021 , ce cuprinde:                                                                                            
Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

1. Constituirea Comisiei de admitere a 
 judeţului Dolj (emiterea deciziei) 

16.10.2020 I.S.J.Dolj -Inspector Şcolar 
General al I.S.J. Dolj 
-Oficiul juridic 

  

2. Dezbaterea metodologiei în cadrul  
Comisiei de admitere a judeţului Dolj 
-Elaborarea anexei la  planul de 
 măsuri nr. 6772/28.01.2021, privind  
organizarea şi desfăşurarea admiterii în  
învăţământul profesional de stat ,  
pentru anul şcolar 2021-2022 

01.-08.02.2021 I.S.J.Dolj - Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat  
a judeţului Dolj 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
Anexa 1-  O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

 

3.  Transmiterea în unităţile de învăţământ a  
metodologiei de organizare şi funcţionare a  
învăţământului profesional de stat  
şi a calendarului admiterii în  
învăţământul profesional de stat, 
 pentru anul şcolar 2021-2022 

01.-08.02.2021 I.S.J.Dolj -Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Site-ul I.S.J. 
Dolj  
- Secţiunea 
 ”Admitere 
 în  
învăţământul 
 profesional  
de stat 2021” 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
 Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

I. PREGĂTIREA ADMITERII 
1. Aprobarea propunerilor privind componenţa  

comisiei de admitere din unitățile de 
 învăţământ care au ofertă educațională pentru  
învăţământ profesional de stat  
 

15.02.2021 I.S.J.Dolj -Preşedintele 
 Comisiei de 
 admitere 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Avizarea Procedurii de preselecţie şi 
Procedurii de admitere 
 

26.02.2021 I.S.J.Dolj -Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

3. Afişarea ofertei de şcolarizare aprobată,  
concretizată în domenii şi calificări  
profesionale, la sediul unitatilor de invatamant  
gimnazial si la sediul unitatilor de invatamant cu 
oferta  educationala pentru învăţământul 
 profesional de stat 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei 
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 informaţiilor despre admiterea în  
învăţământul profesional de stat, 
în Broşura admiterii în învăţământul liceal, în 
 învăţământ profesional de stat și în 
 învăţământul dual de nivel 3,  
pentru anul şcolar 2021-2022, într-o secţiune 
 distinctă 
Postarea brosurii pe site-urile inspectoratelor  
scolare 

10.05.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Broşura  
„Admiterea în  
învăţământul  
liceal de stat,  în  
învăţământul 
profesional 
de stat și în 
 învăţământul  
dual de nivel 3, 
pentru anul  
şcolar  
2021-2022” 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

4.  Transmiterea în unităţile de învăţământ  
gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţii 
 legate de admiterea în învăţământul liceal, 
în învăţământul profesional de stat și în 
 învăţământul dual de nivel 3, pentru  
anul şcolar 2021-2022. 
 

10-14.05.2021 Unităţi de  
învăţământ 
 gimnazial 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Broşura  
„Admiterea în  
învăţământul  
liceal de stat,  în  
învăţământul 
profesional 
de stat și în 
 învăţământul  
dual de nivel 3, 
pentru anul  
şcolar  
2020-2021” 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 
 

5. Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării a Broşurii de admitere a judeţului 
Dolj, în versiune electronică și tiparită. 

21.05.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Broşura  
„Admiterea în  
învăţământul  
liceal de stat,  în  
învăţământul 
profesional 
de stat și în 
 învăţământul  
dual de nivel 3, 
pentru anul  
şcolar  
2020-2021” 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

II. INFORMAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA DE CONTINUARE  A  STUDIILOR  ÎN  
ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PROFESIONAL  DE STAT  

1. Informarea şi prelucrarea, în şedinţele cu  
directorii, a Metodologiei de organizare şi  
funcţionare a învăţământului profesional de stat, 
Metodologiei de organizare şi  
desfăşurare a admiterii în învăţământul  
profesional de stat şi a 
 Calendarului admiterii în învăţământul  
profesional de stat, pentru  
anul şcolar 2021-2022, precum şi posibilitatea  
continuării studiilor după învăţământul 

15.02.2021- 
19.02.2021 

I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 
Unităţile  
de  
învăţământ 
profesional 
şi tehnic 

-Comisia de 
 admitere pentru 
 învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj  
Directorii  
unităţilor de  
învăţământ 
profesional 
şi tehnic 

Mapa  
“Admiterea în  
Învăţământul 
Profesional 
de stat” 
O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
 
 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

 profesional de stat  
2. Organizarea Târgului Ofertelor Educaţionale,  

cu implicarea unităţilor de învăţământ, care 
 şcolarizează elevi în învăţământul profesional  
de stat şi a agenţilor economici 

17– 28.05.2021  -Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj  
-directorii  
unităţilor de  
învăţământ, care 
 şcolarizează  
elevi în  
învăţământul 
 profesional de  
stat  
-reprezentanţii  
operatorilor 
 economici parteneri 

Postere cu  
oferta 
de şcolarizare 
a unităţilor de  
învăţământ,  
care 
 şcolarizează 
 elevi în  
învăţământul 
 profesional  
de stat  
din  judeţul Dolj, 
 precum  
şi datele de  
contact ale  
acestora 

Existenţa 
unei  
secţiuni  
dedicate  
ofertei la  
nivel  
regional 
 
 

3. 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 

17.06.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

 Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

III.  ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI –Etapa I 
1. Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii 

romi. 
10.05.2021 I.S.J.Dolj 

 
-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare si lista 
unitatilor scolare 
la care nu se 
organizeaza 
preselecție 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe 
locurile speciale pentru romi. 

05-06.06.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

- 
 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

3. 
 

Repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor 
pe locurile speciale pentru romi. 
 

07.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

Lista cu 
solicitanții in 
ordinea 
descrescătoare a 
mediilor de 
admitere 
O.M.E.C.T.S.  
4802 /2010 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDATILOR CU CES IN UNITATILE DE INVATAMANT DE M
ETAPA I 

1. Afisarea locurilor distinct alocate in unitatile de 
invatamant de masa pentru candidatii elevi cu 
CES (1-2 locuri/fiecare clasa/grupa pentru fiecare 
filiera/profil/specializare/domeniu de 
pregatire/calificare) 
 

10.05.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare si lista 
unitatilor scolare 
la care nu se 
organizeaza 
preselecție 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Primirea fiselor de inscriere insotite de anexele 
cu optiuni pentru locurile alocate pentru 
candidatii cu CES  

05-06.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

  

3. Repartizarea candidatilor pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES in invatamantul de 
masa si comunicarea rezultatelor candidatilor, in 
sedinta publica, , in ordinea descrescatoare a 
mediilor de admitere si in baza optiunilor 
exprimate de candidate 
Candidatii nerepartizati pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES, precum si cei care 
au fost repartizati, dar care solicita, in scris, 
renuntarea la locul pe care au fost repartizati, vor 
ridica fisele de inscriere la invatamantul 
profesional si dual pentru participarea la etapa I 
de admitere. 

07.07.2021 I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL (CALENDAR ȘI ORGANIZARE COMUNE PENTRU ÎNSCRIERE
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL,  

PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL) 
 

1 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru 
invatamantul special 
 
NOTA: 
Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru 
invatamantul profesional special sunt similare 
cu cele prevazute de reglementarile pentru 
invatamantul liceal special, incluse in 
Metodologia de organizare si desfasurare a 
admiterii in invatamantul liceal de stat. 
(Articol din Metodologie) 
(7) Pentru admiterea in invatamantul liceal de 
stat pentru anul scolar 2021-2022, 
inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul 
Scolar al Municipiului Bucuresti aloca, pentru 
integrarea individuala a elevilor cu cerinte 
educationale speciale (CES) proveniti din 
invatamantul de masa si din invatamantul 
special, locuri distincte in unitatile de 
invatamant de masa, peste numarul de locuri 
repartizat respectivelor unitati de invatamant, in 
limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa, cu 
respectarea prevederilor legale privind 
constituirea formatiunilor de elevi. Informatiile 
referitoare la locurile distinct alocate in 
unitatile de invatamant de masa pentru 
candidatii cu CES: conditiile de inscriere, data-
limita de inscriere, liceele la care sunt alocate 
locurile respective etc. sunt cuprinse in brosura 
de admitere. 
 

7-9 iulie 2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

 Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

IV.  ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT - ETAPA I 
1 Transmiterea  către unităţile de învăţământ 

care au organizat înscrierea în învăţământul 
profesional de stat, a machetei pentru listele 
candidaţilor înscrişi . 
 
Centralizarea situaţiei cu numărul de candidaţi 
înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare 
calificare. 

08.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Situațiile privind 
numarul  
candidaţilor 
 înscrişi la  
învăţământul 
profesional de stat 

 

2 Transmiterea  către unităţile de învăţământ 
care au organizat înscrierea în învăţământul 
profesional de stat de stat, a bazei de date 
judeţene cuprinzând media de absolvire, 
precum şi notele şi media generală obţinute la 
probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul 
clasei a VIII-a. 
 
Transmiterea  către unităţile de învăţământ 
care au organizat înscrierea în învăţământul 
profesional de stat, a machetei pentru listele 
candidaţilor admişi si a celor respinşi 

15.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

  

3 
 

Validarea listei candidaţilor declaraţi admişi în 
învăţământul profesional de stat. 
 
Transmiterea unităţilor de învăţământ 
gimnazial a listei candidaţilor  
declaraţi admişi şi a celor respinşi la 
 admiterea în învăţământul profesional de stat. 

16.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru 
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 
 

Baza de date,  
cuprinzând 
mediile de  
absolvire,  
precum  
şi media la 
 probele de la  
evaluarea 
 naţională de  
la sfârşitul  
clasei a VIII-a 
Site-ul I.S.J.Dolj 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

Site-ul I.S.J. 
Dolj 
Listele  
candidaţilor 
declaraţi 
admişi în  
învăţământul 
 profesional  
de stat validate de  
preşedintele  
Comisiei de  
Admitere 
 a Judeţului Dolj 

Anexa 1-  
 O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

4. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
de admitere județeană/a municipiului București 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de 
admitere județeană/a municipiului București 
nu va repartiza candidați la calificări 
profesionale pentru care s-a organizat probă de 
preselecție decât cu acordul unităților de 
învățământ respective. 

21.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Site-ul I.S.J. 
Dolj 
 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

5. Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la unitățile 
de învățământ profesional a situației rezolvării 
cazurilor speciale 

21.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

 Anexa 1-  
 O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

6. Centralizarea, afişarea şi publicarea listelor 
finale ale candidaţilor înmatriculaţi în  
învăţământul profesional de stat și a situației 
locurilor libere pentru etapa a– II–a de 
admitere 
 

22.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Listele finale  
ale candidaţilor înm
în 
 învăţământul 
 profesional de  
stat  
Site-ul I.S.J.Dolj 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

V. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI –Etapa II 

1. Afisarea locurilor speciale libere pentru 
candidatii romi, disponibile pentru etapa a II-
a de admitere 

21.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare si lista 
unitatilor scolare 
la care nu se 
organizeaza 
preselecție 

 

2. Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor 
pe locurile speciale pentru romi. 

22-23.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 

  

3. Repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor 
pe locurile speciale pentru romi. 
 

24.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

Lista cu 
solicitanții in 
ordinea 
descrescătoare a 
mediilor de 
admitere 
O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 

 

ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDATILOR CU CES IN UNITATILE  
DE INVATAMANT DE MASA ETAPA II 

3. Afisarea locurilor speciale libere pentru 
candidatii elevi cu CES, disponibile pentru etapa 
a II-a de admitere 

21.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare si lista 
unitatilor scolare 
la care nu se 
organizeaza 
preselecție 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

4. Primirea fiselor de inscriere insotite de anexele 
cu optiuni pentru locurile alocate pentru 
candidatii cu CES 

22-23.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

  



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

5. Repartizarea candidatilor pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES in invatamantul de 
masa si comunicarea rezultatelor candidatilor, 
in sedinta publica, , in ordinea descrescatoare a 
mediilor de admitere si in baza optiunilor 
exprimate de candidate 
Candidatii nerepartizati pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES, precum si cei care 
au fost repartizati, dar care solicita, in scris, 
renuntarea la locul pe care au fost repartizati 
vor ridica fisele de inscriere la invatamantul 
profesional si dual pentru participarea la etapa 
a II-a de admitere. 

24.07.2021 I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

O.M.E.N. 
 nr. 5068/ 
31.08.2016 
 

Anexa 1-  
 O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

VI.  ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT - ETAPA a II-a 
 
1. Centralizarea situaţiei cu numărul de candidaţi 

înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare 
calificare. 
 

31.07.2021 
 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Situatiile privind 
numarul  
candidaţilor 
 înscrişi la  
învăţământul 
profesional de stat 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 
 

2.  
 

Validarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București pentru 
învățământul profesional de stat a listei 
candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat 
 
 

01.08.2021 
 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J. 
Dolj 
 

Situatiile privind 
numarul  
candidaţilor 
 înscrişi la  
învăţământul 
profesional de stat 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 
 

Listele finale  
ale candidaţilor 
 înmatriculaţi  
în 
 învăţământul 
 profesional  
de stat  

Anexa 1-  
 O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

Site-ul I.S.J. 
Dolj 

2. 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 la învățământul profesional de stat, 
inclusiv în învățământul dual 

05.08.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Listele finale  
ale candidaţilor înma
în 
 învăţământul 
 profesional  
de stat  
Site-ul I.S.J. 
Dolj 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

VII. REPARTIZĂRI ŞI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ŞI REZOLVAREA CAZURILOR SPECIALE DE CĂTRE 
COMISIA DE ADMITERE JUDEŢEANĂ/A MUNICIPILUI BUCUREŞTI 

1. Afișarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei cu 
locurile libere și a graficului activităților de 
repartizare și redistribuire pe locurile libere și 
de rezolvare a cazurilor speciale 
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a 
activităților de repartizare și redistribuire pe 
locurile libere și de rezolvare a cazurilor 
speciale 

06.08.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Site-ul I.S.J. 
Dolj 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
de admitere județeană/a municipiului București 
Repartizarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a 
candidaților care nu au participat sau nu au 
fost admiși la etapele anterioare sau au fost 
admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate 
prin depunerea dosarelor de înscriere 
Rezolvarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situațiilor 
de la nivelul unităților de învățământ la care, în 
urma celor două etape de admitere, nu s-au 
constituit în limitele legale formațiuni de 
studiu, prin redistribuirea candidaților admiși 
la clase/grupe și calificări la care nu s-au 

07.08.2021- 
08.08.2021 
 
(conform 
 graficului  
afișat de  
comisia de  
admitere  
județeană/ 
a municipiului 
 București) 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Listele finale  
ale candidaţilor  
înmatriculaţi  
în 
învăţământul 
profesional  
de stat  
Site-ul I.S.J. 
Dolj 

Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

constituit efectivele minime legale 
Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică 
la care sunt invitați candidații care au fost 
admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit 
condițiile minime de constituire a formațiunilor 
de studiu. 
Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București către 
unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional 
de stat a situației finale privind candidații 
admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite 

3. Transmiterea către Centrul Național de 
Admitere a rezultatelor repartizărilor și 
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii 
operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată 
 
   NOTA: 
   Pentru cazurile exceptionale in care se 
inregistreaza absolventi ai clasei a VIII-a din 
seria curenta care nu au fost inmatriculati nici 
la invatamantul liceal si nici la invatamantul 
profesional sau dual pana la data de 9 august 
2021 si care solicita inmatricularea in 
invatamantul profesional sau dual de stat, in 
anul scolar 2021-2022, inspectoratele scolare 
vor solutiona solicitarile acestora, pe locurile 
libere la invatamantul profesional sau dual, cu 
acordul unitatilor de invatamant si al 
operatorilor economici parteneri ai unitatilor 
de invatamant pana la data inceperii anului 
scolar 2021-2022. 
   La solicitarea comisiilor de admitere 
judetene/a municipiului Bucuresti sau din 
proprie initiativa, Comisia nationala de 

09.08.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Listele finale  
ale candidaţilor  
înmatriculaţi  
în 
învăţământul 
profesional  
de stat  
Site-ul I.S.J. 
Dolj 

Anexa 1-  
 O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

admitere poate aproba, in situatii justificate, 
modificarea datelor-limita/perioadelor si 
activitatilor din calendarul admiterii in 
invatamantul profesional de stat pentru anul 
scolar 2021-2022. 

 



 
 

   

 
 
 
Nr. 6772/28.01.2021                                                                                                                                         
 
    
 

Plan  de măsuri judeţean pentru pregătirea şi organizarea  
admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel  3, conform Cadrului naţional al calificărilor  

ANEXA 2 
An şcolar 2021-2022 

 
În scopul derulării procesului de admitere în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel  3 , conform Cadrului 

naţional al calificărilor, conform Anexei 1 Ordinului M.E.N. nr. 3556/29.03.2017, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 
dual de stat pentru calificări profesionale de nivel  3 conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Ordinului M.E.C. nr. 5449/31.08.2020 
Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3 conform Cadrului naţional al calificărilor,  pentru 
anul şcolar 2021-2022, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, a fost elaborată anexa la  planul de măsuri nr.6772/28.01.2021, ce 
cuprinde: 
Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

1. Constituirea Comisiei de admitere a 
 judeţului Dolj (emiterea deciziei) 

16.10.2020 I.S.J.Dolj -Inspector Şcolar 
General al I.S.J. Dolj 
-Oficiul juridic 

  

2. Dezbaterea metodologiei în cadrul  
Comisiei de admitere a judeţului Dolj 
- Elaborarea anexei la  planul de 
 măsuri nr.6772/28.01.2021, privind  
organizarea şi desfăşurarea admiterii în  
învăţământul dual de stat pentru  
calificări profesionale de nivel  3, conform  
Cadrului naţional al calificărilor  pentru 
anul şcolar 2021-2022. 

01.-08.02.2021 I.S.J.Dolj -Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Anexa 1 
O.M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 

 

3.  Transmiterea în unităţile de învăţământ a  
metodologiei de organizare şi funcţionare a  

01.-08.02.2021 I.S.J.Dolj -Comisia de 
 admitere pentru  

Site-ul I.S.J. 
Dolj  

Anexa 1 
O. M.E.N. 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

învăţământului dual, a metodologiei cadru de 
 organizare şi desfăşurare a admiterii în  
învăţământul dual  
de stat pentru calificări profesionale de  
nivel  3 conform Cadrului naţional 
 al calificărilor şi a calendarului admiterii în  
învăţământul dual de stat pentru calificări  
profesionale de nivel  3, conform Cadrului  
naţional al calificărilor pentru anul şcolar  
2021-2022 

învăţământul 
 profesional de stat 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

- Secţiunea 
 ”Admitere 
 în  
învăţământul 
 profesional  
de stat 2021” 

 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

I. PREGĂTIREA ADMITERII 
1. Aprobarea propunerilor privind componenţa  

comisiei de admitere din unitatea de 
 învăţământ care organizează învăţământ 
dual de stat avizată de consiliul de 
 administrație al unității de învățământ . 

15.02.2021 I.S.J.Dolj -Preşedintele 
 Comisiei de 
 admitere 

Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Avizarea Procedurii de admitere 
 

26.02.2021 I.S.J.Dolj - Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

3. Afişarea ofertei de şcolarizare aprobată,  
concretizată în domenii de formare şi calificări  
profesionale pentru învăţământul dual de stat și 
 perioadele de înscriere, pentru anul școlar 
 2021-2022 și calendarul probelor de admitere. 
Tipărirea informaţiilor despre admiterea în  
învăţământul dual de stat pentru calificări 
 profesionale de nivel  3 conform  
Cadrului naţional al calificărilor, 
în broşura admiterii în învăţământul  liceal de 
 stat,  în învăţământul profesional de stat și în 
 învăţământul dual de nivel 3, pentru anul şcolar 
 2020-2021, într-o secţiune distinctă. 
 

10.05.2021 I.S.J.Dolj 
 

- Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Broşura  
„Admiterea în  
învăţământul  
liceal de stat,  în  
învăţământul 
profesional 
de stat și în 
 învăţământul  
dual de nivel 3, 
pentru anul  
şcolar  
2021-2022” 

 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

4.  Transmiterea în unităţile de învăţământ  
gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţii 
 legate de admiterea în învăţământul  liceal de 
 stat,  în învăţământul  profesional de stat și în 
 învăţământul dual de nivel 3, pentru anul şcolar 
 2021-2022. 
 

10-14.05.2021 Unităţi de  
învăţământ 
 gimnazial 

- Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
- Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Broşura  
„Admiterea în  
învăţământul  
liceal de stat,  în  
învăţământul 
profesional 
de stat și în 
 învăţământul  
dual de nivel 3, 
pentru anul  
şcolar  
2021-2022” 

 

5. Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării a Broşurii de admitere a judeţului 
Dolj, în versiune electronică şi tipărită.      

21.05.2021 I.S.J.Dolj 
 

- Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
- Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Broşura  
„Admiterea în  
învăţământul  
liceal de stat,  în  
învăţământul 
profesional 
de stat și în 
 învăţământul  
dual de nivel 3, 
pentru anul  
şcolar  
2021-2022” 

 

II. INFORMAREA  ŞI  CONSILIEREA ELEVILOR CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA DE CONTINUARE  A  STUDIILOR ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL DE STAT 

1. Informarea şi prelucrarea, în şedinţele cu  
directorii, a următoarelor: 
- Aspecte specifice privind organizarea şi  
funcţionarea  învăţământului dual,  
- Calendarul și modul de organizare şi  
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual  
- Posibilitatea continuării studiilor după f

finalizarea învăţământul dual de stat,  
dar și după finalizarea învăţământul profesional 
 de stat  

15.02.2021- 
19.02.2021 

I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 
Unităţile  
de  
învăţământ 
profesional 
şi tehnic 

-Comisia de 
 admitere pentru 
 învăţământul 
 profesional de stat  a 
 judeţului Dolj  
Directorii  
unităţilor de  
învăţământ 
profesional 
şi tehnic 

Mapa  
“Admiterea în  
Învăţământul 
Profesional 
de stat “ 
Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   

Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 

2. Organizarea Târgului Ofertelor Educaţionale,  
cu implicarea unităţilor de învăţământ, care 
 şcolarizează elevi în învăţământul profesional  
de stat şi a  învăţământului dual  şi a agenţilor 
 economici parteneri. 
Targul ofertelor educationale va avea si o  
sectiune dedicata ofertei educationale la nivel  
regional. 

17 – 28.05.2021  -Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat  a 
 judeţului Dolj  
-directorii  
unităţilor de  
învăţământ, care 
 şcolarizează  
elevi în  
învăţământul 
 profesional de  
stat, inclusiv cel dual 
-reprezentanţii  
operatorilor 
 economici parteneri 

Postere cu  
oferta 
de şcolarizare 
a unităţilor de  
învăţământ,  
care 
 şcolarizează 
 elevi în  
învăţământul 
 profesional  
de sta, inclusiv 
cel dual   din  
judeţul Dolj, 
 precum  
şi datele de  
contact ale  
acestora 

Existenţa 
unei  
secţiuni  
dedicate  
ofertei la  
nivel  
regional 

3. 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 

17.06.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

 Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

III . ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI –ETAPA I 
1. Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii 

romi. 
10.05.2021 I.S.J.Dolj 

 
-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare și 
lista unităților 
școlare la care 
nu se 
organizează 
preselecție 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe 
locurile speciale pentru romi. 

05-06.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  

Anexa 1  
O. M.E.N. 

 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 

3. 
 

Repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor 
pe locurile speciale pentru romi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere și în baza 
opțiunilor exprimate de candidați 
 

07.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

Lista cu 
solicitanții in 
ordinea 
descrescătoare a 
mediilor de 
admitere 
O.M.E.C.T.S. 
4802 /2010 

O.M.E.N. 
 nr. 3556/ 
31.08.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE DISTINCTE ALOCATE CANDIDATILOR CU CES IN UNITATILE DE INVATAMANT  
DE MASA - ETAPA I 

1. Afisarea locurilor distinct alocate in unitatile de 
invatamant de masa pentru candidatii elevi cu 
CES (1-2 locuri/fiecare clasa/grupa pentru 
fiecare filiera/profil/specializare/domeniu de 
pregatire/calificare) 

10.05.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare și 
lista unităților 
școlare la care 
nu se 
organizează 
preselecție 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Primirea fiselor de inscriere insotite de anexele 
cu optiuni pentru locurile alocate pentru 
candidatii cu CES  

05-06.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 

 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

3. Repartizarea candidatilor pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES in invatamantul de 
masa si comunicarea rezultatelor candidatilor, 
in sedinta publica, , in ordinea descrescatoare a 
mediilor de admitere si in baza optiunilor 
exprimate de candidate 
Candidatii nerepartizati pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES, precum si cei care 
au fost repartizati, dar care solicita, in scris, 
renuntarea la locul pe care au fost repartizati, 
vor ridica fisele de inscriere la invatamantul 
profesional si dual pentru participarea la etapa 
I de admitere. 
 
 
 
 

07.07.2021 I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

Lista cu 
solicitanții in 
ordinea 
descrescătoare a 
mediilor de 
admitere 
O.M.E.C.T.S. 
4802 /2010 

O.M.E.N. 
 nr. 3556/ 
31.08.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL (CALENDAR ȘI ORGANIZARE COMUNE PENTRU ÎNSCRIERE
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL) 

1 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru 
invatamantul special 
 
NOTA: 
Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru 
invatamantul profesional special sunt similare 
cu cele prevazute de reglementarile pentru 
invatamantul liceal special, incluse in 
Metodologia de organizare si desfasurare a 
admiterii in invatamantul liceal de stat. 
(Articol din Metodologie) 
(7) Pentru admiterea in invatamantul liceal de 
stat pentru anul scolar 2021-2022, 
inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul 
Scolar al Municipiului Bucuresti aloca, pentru 

7-9 iulie 2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

 Anexa 1-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

integrarea individuala a elevilor cu cerinte 
educationale speciale (CES) proveniti din 
invatamantul de masa si din invatamantul 
special, locuri distincte in unitatile de 
invatamant de masa, peste numarul de locuri 
repartizat respectivelor unitati de invatamant, in 
limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa, cu 
respectarea prevederilor legale privind 
constituirea formatiunilor de elevi. Informatiile 
referitoare la locurile distinct alocate in 
unitatile de invatamant de masa pentru 
candidatii cu CES: conditiile de inscriere, data-
limita de inscriere, liceele la care sunt alocate 
locurile respective etc. sunt cuprinse in brosura 
de admitere. 
 

IV. ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL DE STAT 
- ETAPA I 

1. Transmiterea  de către unităţile de învăţământ 
care au organizat înscrierea în învăţământul 
dual de stat, a machetei pentru listele 
candidaţilor înscrişi . 
Centralizarea situaţiei cu numărul de candidaţi 
înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare 
calificare. 

08.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Situațiile privind 
numărul  
candidaţilor 
 înscrişi la  
învăţământul 
 profesional dual 
de stat 

 

2. 
 

Transmiterea  către unităţile de învăţământ 
care au organizat înscrierea în învăţământul 
profesional de stat şi învăţământul dual , a 
bazei de date judeţene cuprinzând media de 
absolvire, precum şi notele şi media generală 
obţinute la probele de la evaluarea naţională de 
la sfârşitul clasei a VIII-a. 
 
 
 
 

15.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 
 
 

-Comisia de 
 admitere pentru 
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 
 

Baza de date,  
cuprinzând 
mediile de  
absolvire,  
precum  
şi media la 
 probele de la  
evaluarea 
 naţională de  
la sfârşitul  
clasei a VIII-a 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

Transmiterea  către unităţile de învăţământ 
care au organizat înscrierea în învăţământul 
profesional de stat, a machetei pentru listele 
candidaţilor admişi si a celor respinşi 
 
 
 
 

Site-ul I.S.J.Dolj 
Listele  
candidaţilor 
declaraţi 
admişi în  
învăţământul 
 profesional  
de stat şi 
învăţământul 
dual  de stat 
validate de  
preşedintele  
Comisiei de  
Admitere 
 a Judeţului Dolj 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 
 

3. Validarea listei candidaţilor declaraţi admişi în 
învăţământul profesional de stat şi învăţământul 
dual  de nivel 3  
 

16.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru 
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

  

4. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
de admitere județeană/a municipiului București 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de 
admitere județeană/a municipiului București nu 
va repartiza candidați la calificări profesionale 
pentru care s-a organizat probă de preselecție 
decât cu acordul unităților de învățământ 
respective 

21.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional cu  
de stat  a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Site-ul I.S.J. 
Dolj 
 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

5. Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la unitățile 
de învățământ profesional a situației rezolvării 
cazurilor speciale 

21.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional cu  
de stat  a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  

Site-ul I.S.J. 
Dolj 
 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

Informatizare I.S.J.Dolj 
6. Centralizarea, afişarea şi publicarea listelor 

finale ale candidaţilor înmatriculaţi în  
învăţământul dual de stat și a situației locurilor 
libere pentru etapa a– II–a de admitere 
 

22.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional cu  
de stat  a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Listele finale  
ale candidaţilor înm
în învăţământul 
 profesional de  
stat şi  
învăţământul dual 
Site-ul I.S.J.Dolj 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

V. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI –ETAPA II 

1. Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii 
romi. 

21.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare și 
lista unităților 
școlare la care 
nu se 
organizează 
preselecție 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe 
locurile speciale pentru romi. 

22-23.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 

 

3. Repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor 
pe locurile speciale pentru romi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere și în baza 
opțiunilor exprimate de candidați 
 

24.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

Lista cu 
solicitanții in 
ordinea 
descrescătoare a 
mediilor de 
admitere 
O.M.E.C.T.S. 
4802 /2010 
 
 

O.M.E.N. 
 nr. 3556/ 
31.08.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE DISTINCTE ALOCATE CANDIDATILOR CU CES IN UNITATILE DE INVATAMANT  
DE MASA - ETAPA II 

1. Afisarea locurilor speciale libere pentru 
candidatii elevi cu CES, disponibile pentru 
etapa a II-a de admitere 

21.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Planul de 
şcolarizare și 
lista unităților 
școlare la care 
nu se 
organizează 
preselecție 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Primirea fiselor de inscriere insotite de anexele 
cu optiuni pentru locurile alocate pentru 
candidatii cu CES 

22-23.07.2021 
 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 

Anexa 1  
O. M.E.N. 
 nr. 3556/ 
29.03.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 

 

3. Repartizarea candidatilor pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES in invatamantul de 
masa si comunicarea rezultatelor candidatilor, 
in sedinta publica, , in ordinea descrescatoare a 
mediilor de admitere si in baza optiunilor 
exprimate de candidate 
Candidatii nerepartizati pe locurile distinct 
alocate candidatilor cu CES, precum si cei care 
au fost repartizati, dar care solicita, in scris, 
renuntarea la locul pe care au fost repartizati 
vor ridica fisele de inscriere la invatamantul 
profesional si dual pentru participarea la etapa 
a II-a de admitere. 

24.07.2021 I.S.J.Dolj 
Sala de  
şedinţe 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 

Lista cu 
solicitanții in 
ordinea 
descrescătoare a 
mediilor de 
admitere 
O.M.E.C.T.S. 
4802 /2010 

O.M.E.N. 
 nr. 3556/ 
31.08.2017 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

VI. ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA ELEVILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL DE STAT 
- ETAPA a II-a 

1. Centralizarea situaţiei cu numărul de candidaţi 
înscrişi la învăţământul dual de nivel 3, pe 
fiecare calificare. 
 

31.07.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 

Situatiile privind 
numarul  
candidaţilor 
 înscrişi la  

Anexa  2 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

învăţământul  
profesional de  
stat şi a 
 învăţământului   
dual 

 
 

2.  Validarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei 
candidaților declarați admiși în învățământul 
dual 

01.08.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
 -Serviciul de  
Informatizare I.S.J.Dolj 

Situatiile privind 
numarul  
candidaţilor 
 înscrişi la  
învăţământul  
profesional de  
stat şi a 
 învăţământului   
dual 

Anexa  2 
Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 
 

2. 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 la învățământul profesional de stat, 
inclusiv în învățământul dual 

05.08.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

Listele finale  
ale candidaţilor 
 înmatriculaţi  
în 
 învăţământul 
 dual de nivel 3 
Site-ul I.S.J. 
Dolj 

Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

VII. REPARTIZĂRI ŞI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ŞI REZOLVAREA CAZURILOR SPECIALE DE CĂTRE 
COMISIA DE ADMITERE JUDEŢEANĂ/A MUNICIPILUI BUCUREŞTI 

1. Afișarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, pe pagina 
de internet a ISJ/ISMB, a listei cu locurile 
libere și a graficului activităților de repartizare 
și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare 
a cazurilor speciale 
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a 
activităților de repartizare și redistribuire pe 
locurile libere și de rezolvare a cazurilor 
speciale 

06.08.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

 Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

2. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
de admitere județeană/a municipiului București 

07.08.2021- 
08.08.2021 

I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  

  



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

Repartizarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a 
candidaților care nu au participat sau nu au 
fost admiși la etapele anterioare sau au fost 
admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate 
prin depunerea dosarelor de înscriere 
Rezolvarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situațiilor 
de la nivelul unităților de învățământ la care, în 
urma celor două etape de admitere, nu s-au 
constituit în limitele legale formațiuni de 
studiu, prin redistribuirea candidaților admiși 
la clase/grupe și calificări la care nu s-au 
constituit efectivele minime legale 
Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică 
la care sunt invitați candidații care au fost 
admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit 
condițiile minime de constituire a formațiunilor 
de studiu. 
NOTĂ: 
Repartizarea și redistribuirea elevilor la 
unitățile de învățământ și calificările la care, 
conform propriilor proceduri de admitere, este 
prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în 
învățământul profesional, iar în cazul 
învățământului dual, probe eliminatorii sau 
probe de admitere independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris 
al unității de învățământ, transmis în urma 
consultării cu operatorii economici. 
Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București către 
unitățile de învățământ are au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional 
de stat a situației finale privind candidații 

(conform  
graficului afișat d
de admitere 
 județeană/  
a municipiului  
București) 

învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 



Nr. 
 crt. 

Activitatea  Data limită/ 
 Perioada 

Locul  
desfăşurării 

Responsabilităţi Resurse  
necesare 

Observaţii 

admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite 
3. Transmiterea către Centrul Național de 

Admitere a rezultatelor repartizărilor și 
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii 
operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată 
  NOTA: 
   Pentru cazurile exceptionale in care se 
inregistreaza absolventi ai clasei a VIII-a din 
seria curenta care nu au fost inmatriculati nici 
la invatamantul liceal si nici la invatamantul 
profesional sau dual pana la data de 9 august 
2021 si care solicita inmatricularea in 
invatamantul profesional sau dual de stat, in 
anul scolar 2021-2022, inspectoratele scolare 
vor solutiona solicitarile acestora, pe locurile 
libere la invatamantul profesional sau dual, cu 
acordul unitatilor de invatamant si al 
operatorilor economici parteneri ai unitatilor de 
invatamant pana la data inceperii anului scolar 
2021-2022.  
   La solicitarea comisiilor de admitere 
judetene/a municipiului Bucuresti sau din 
proprie initiativa, Comisia nationala de 
admitere poate aproba, in situatii justificate, 
modificarea datelor-limita/perioadelor si 
activitatilor din calendarul admiterii in 
invatamantul profesional de stat pentru anul 
scolar 2021-2022. 
 

09.08.2021 I.S.J.Dolj 
 

-Comisia de 
 admitere pentru  
învăţământul 
 profesional de stat a 
 judeţului Dolj 
-Serviciul de  
Informatizare 
 I.S.J.Dolj 

 Anexa 2-   
O.M.E.C. 
5449/30.08.2020 
 

 
  
  
  
  
 


