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 CALENDARUL  ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  

PROFESIONAL DE STAT– 2022-2023 
Cf. OM 5.142 din 30 august 2021 

 

DATA LIMITĂ /PERIOADA EVENIMENTUL 

07.02.2022 
Transmiterea la I.S.J. Tulcea, spre aprobare, a Comisiei de 
admitere în învățământul profesional de stat, avizată de Consiliul 

de administrație.  

14 -18.02.2022 Instruirea Președinților Comisiei de admitere de către Comisia 
județeană 

16.02-18.02.2022 

Consultare cu agenții economici parteneri vizând oportunitatea 
probei de preselecție și conținutul probei suplimentare de admitere 

Elaborarea Procedurii de preselecție (eventual) și a procedurii de 
admitere. 

21.02.2022 

Aprobarea Procedurii de admitere și a Procedurii de preselecție 
(eventual) în C. A 

Transmiterea spre avizare a Procedurilor la I.S.J. Tulcea 

 

25.02.2022 

Primirea procedurilor avizate de la I.S.J. Tulcea 

Afișarea - avizier și site - 

*  Procedurilor 

*  numărului de locuri/ domenii/ calificări 

*  mențiunea vizând susținerea probei de admitere  

* perioadele de înscriere pentru anul școlar 2022-2023 

21-25.03.2022 

Desfășurarea, la nivelul școlii a acțiunii "Săptămâna meseriilor", 
în cadrul căreia se vor organiza acțiuni de promovare, inclusive on-

line. 
 

9-13. 05.2022 

Promovarea ofertei de școlarizare a Colegiului Economic ”Delta 

Dunării” Tulcea- înv. profesional, în cadrul Școlilor gimnaziale din 
județ și din municipiu. 

16-27.05.2022 Participarea la ”Târgul ofertelor educaţionale” 

ETAPA I –îi DE ADMITERE 

Luni 4.07 – Vineri  
08.07.2022 (zilnic 900-1300) 

Înscrierea candidaţilor la Școala profesională a Colegiului 

Economic ”Delta Dunării” Tulcea 

Vineri 08.07.2022           ora 
1400 

Afișarea listei candidaților înscriși la Școala profesională și anunț 
detaliat privind organizarea Probei suplimentare de admitere. 

Transmiterea situației la Comisia Județeană de Admitere în 

Învățământul Profesional 



Luni 11.07.2022- Miercuri 
13.07.2022 (între 900-1300) 

Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție și alți 
candidați interesați  

Miercuri 13.07.2022- ora 

1400 

Actualizarea listei candidaților înscriși (total) și anunț detaliat 

privind Proba suplimentară de admitere (ea se susține dacă 
numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de 
locuri aprobate) 

Joi 14.07.2022 – ora 1000 
Desfășurarea Probei suplimentare de admitere (dacă va fi 

cazul) 

Joi 14.07.2022 – ora 1400 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere 

Vineri 15.07.2022 – ora 900 -
1200 

 

Depunerea  contestațiilor la Proba suplimentară de admitere 

Vineri 

15.07.2022 

ora 1300 
 

Afișarea rezultatelor contestațiilor  

 

Până la ora 

1500 

Calcularea mediilor finale de admitere și transmiterea la Comisia 

Județeană de Admitere a listei candidaților admiși și respinși, 
pentru validare  

Vineri 15.07.2022-ora 16.00 
Afișarea listei candidaților admiși/respinși, validată,  a precizărilor 
privind înscrierea 

Luni  18.07.2022  

(între orele 830-1430) –  
 

Joi 21.07.2022   
(până la ora 1300) 

Ridicarea fișelor de înscriere de către  candidații declarați  

respinși  

Luni  18.07.2022  
(între orele 830-1430) –  

 
Joi 21.07.2022   

(până la ora 1300) 

Depunerea dosarelor pentru  candidații admiși 
Dosarul de înscriere cuprinde: 

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional; 
b) certificatul de naştere, în copie  
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale 
de absolvire); 
e) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate 

f) aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate 
g) fișa de vaccinări 
Candidații care nu-și depun dosarele în această perioadă pierd locul 

obținut 

Joi 21.07.2022 – ora 1400 
Transmiterea către Comisia județeană de admitere a situației  
eventualelor locuri neocupate, ca urmare a nedepunerii dosarelor 
de candidații  admiși.   

Luni 25.07.2022-ora 1100 

Afișarea listei candidaților înmatriculați și a eventualelor locuri 

rămase libere după depunerea dosarelor și transmiterea situației 
în format electronic și în scris către Comisia Județeană de 

admitere 

 
 

DIRECTOR, 
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