
CALENDARUL admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022 

– 2023 / învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3 

 

1 martie 2022 – Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de 

organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă / 

Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în 

anul școlar 2022—2023 în învățământul profesional și în învățământul dual de stat 

9 mai 2022 – Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat 

aprobată (…) 

1 martie – 9 iunie 2022 – Procedurile de informare și consiliere a elevilor cu privire la 

oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat 

11 mai – 8 iunie 2022 – Procedurile aferente probei de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă, după caz 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat: 

4-8 iulie 2022 – unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de 

înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită 

aceasta 

4-8 iulie 2022 – înscrierea candidaților la unitățile de învățământ de profil 

8 iulie 2022 – afișarea listei candidaților înscriși 

11-12 iulie 2022 – Proba de preselecție/eliminatorii, conform graficului stabilit și 

afișat de fiecare unitate care organizează preselecție; Comunicarea rezultatelor 

secțiunii de preselecție 

11-13 iulie 2022 – Înscrierea candidaților respinși la probele de 

preselecție/eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul 

profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, 

respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de 

stat 

13 iulie 2022 – actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ, a listei 

candidaților înscriși la învățământul profesional de stat 

14 iulie 2022 – Proba suplimentară de admitere / Afișarea rezultatelor probei 

suplimentare (Desfășurarea probelor de admitere, în cazul învățământului dual) 

15 iulie 2022 – Depunerea contestațiilor la proba suplimentară/probele de admitere 

15 iulie 2022 – Validarea listei candidaților declarați admiși în învățământul 

profesional de stat / Afișarea listei 

15 iulie – 25 iulie 2022 – Pregătirea etapei a II-a și rezolvarea cazurilor speciale 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat 

 Procedurile încep pe 26 iulie, cu eliberarea fișelor de înscriere de către unitățile 

de învățământ gimnazial. Ele se încheie pe 8 august cu transmiterea listelor 

finale cu candidații înmatriculați. 

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor 

speciale: 9-10 august 2022. 

 


