
 

 

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL DE STAT / DUAL 

 

 

1. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

29 iunie – 3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 

 

- Se completează Fișa unică de înscriere în anul școlar 2020-2021 

care cuprinde fișa de înscriere și de opțiuni  pentru învățământul 

profesional/dual,  la unitatea de învăţământ gimnazial de unde 

provine canddatul; 
- Unitatea de învăţământ gimnazial de unde provine candidatul 

transmite electronic la Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Fişa 

unică de înscriere precum şi Foaia matricolă cu mediile obţinute 

în clasele V-VIII. 

Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de 
înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează. 

 

Codurile pentru opțiunile candidaților, pentru calificările 

profesionale oferite de  Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” 

sunt: 

 

 
 
 

 
COLEGIUL TEHNIC  “EMANUIL UNGUREANU”                              
300029, TIMIŞOARA 
P-ţa I. Huniade, nr. 3   
Tel. /fax 0356411540 
e-mail: emanuil.ungureanu@yahoo.com         

 



Calificarea profesională Cod Nr. 
locuri 

comerciant-vânzător 597 42 

electrician exploatare joasă 
tensiune 

567 28 

ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

599 14 

 

 

2. ADMITEREA CANDIDAŢILOR ŞI 

AFIȘAREA REZULTATELOR 

7-9 iulie 2020 

 

a. Calificarea profesională: 
- electrician exploatare joasă tensiune – învățământ profesional dual 
- ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – învățământ profesional 

de stat 
 

Pentru calificările profesionale mai sus menționate nu se organizează 
probă suplimentară de admitere decât în cazul în care numărul candidaților 
înscriși pe fiecare calificare depășește numărul de locuri aprobate în planul de 
școlarizare. 

 
Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere suplimentară, în cazul 

în care numărul candidaților înscriși pe fiecare calificare depășește numărul de 
locuri aprobate în planul de școlarizare, va consta în: 

 

Nr. 
crt. 

Calificarea 
profesională 

Calcul medie suplimentară de admitere 

1.  electrician 
exploatare joasă 
tensiune 

Nota proba suplimentară de admitere = 
Media aritmetică fără rotunjire a mediilor 
obținute de candidat la disciplinele fizică 



(clasa a VIII-a) și educație tehnologică 
(clasa a VIII-a). 

2.  ospătar (chelner) 
vânzător în unități 
de alimentație 

Nota proba suplimentară de admitere = 
Media aritmetică fără rotunjire a mediilor 
obținute de candidat la disciplinele limba 
și literatura română (clasa a VIII-a) și 
limba modernă 1 (clasa a VIII-a). 

 

 

b. Calificarea profesională COMERCIANT-VÂNZĂTOR 
I. Proba de admitere: 

- se organizează indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe 
numărul de locuri disponibile în data de 7 iulie 2020, în intervalul 
orar 09:00-13:00. 

 
Proba de admitere se va susține on-line. Ea constă într-o 

interviu purtat între comisia de selecție și elevul înscris. Elevul va fi 
informat, după înscriere despre: 

- informații cu privire la data și ora probei de admitere; 
- link-ul prin care elevul înscris va accesa conferința on-line data 

și ora probei de admitere; 
- informații cu privire la comunicarea rezultatului probei de 

admitere. 
 
Proba de admitere se va desfășura pe platforma Zoom. Elevii 

înscriși sunt planificați de membrii comisiei de admitere din Colegiul 
Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara pe intervale orare stabilite de 
comun acord cu partenerii de practică. Elevul va respecta ora 
planificată. Elevul accesează link-ul primit și intră în discuția online 
alături de comisia de examinare. Proba de admitere constă într-o 
discuție structurată - interviu în cadrul căreia se parcurg etapele: 
verificarea actului de identitate, cunoaștere, evaluare competențe de 
bază limba română și matematică, punctare..  

 
 
 
 



II. Rezultatul admiterii ( „admis“ sau „respins“). 
Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MAIP = (70*MA + 30* PSA)/100 
 

unde: 
 MAIP – media de admitere îm învățământul 

profesional dual 
 MA – media de admitere calculată conform formulei: 

(20*ABS + 80 *EN)/100 
 PSA – nota la proba suplimentară de admitere 

Media se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire. 
Media de admitere în învățământul profesional dual este utilizată 

pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși. 
Rezultatul probei de admitere se comunică elevilor care au 

participat în ziua în care au susținut proba de admitere. 
 
 

III. Modalitatea de departajare a candidaţilor cu medii de admitere 
egale, se face luînd în calcul punctajul obținut la interviu. 

 
 După desfășurarea probei de admitere, la nivelul Colegiului 

Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara în colaborare cu operatorii 
economici se decide și repartizarea la operatorii economici parteneri 
de practică încă din faza de selecţie a candidaţilor, în funcție de 
opțiunile acestora, după promovarea probei orale –interviu, acolo 
unde este prevăzută aceasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR 

13-17 iulie 2020 

 

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program 

detaliat pe zile şi intervale orare, afişat de către Colegiul  Tehnic 

“Emanuil Ungureanu”. Transmiterea documentelor se poate realiza 

și prin poştă, cu confirmare de primire. 

Dosarul conţine: 

 Fişa de înscriere în anul școlar 2020-2021;  

 Certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată 

conform cu originalul de către unitatea de învăţământ 

gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost 

declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru 

certificare); 

 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; 

 Fişa medicală. 

În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/ 

nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe 

locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea 

rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu 

condiţia încadrării în termenul de transmitere/depunere a dosarelor 

de înscriere. 

Notă: 

Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” va afişa la sfârşitul fiecărei 

zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de 

înscriere. Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin 

poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierilor. 

 


