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INFORMAŢII PRIVIND PROCEDURA DE ADMITERE PE LOCURILE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT  ȘI DUAL 

 An şcolar 2020-2021 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  BRAȘOV are în ofertă : 

 Invatamant profesional dual: 2 clase-1 clasa pe domeniul mecanic , 

calificarea Mecanic auto (21 locuri) si 1 clasa, calificarea Tinichigiu 

vopsitor auto ( 20 locuri) repartizate astfel: 
 

Ag. Econ. Calificarea 

Nr. 

Locuri 

RATBV SA Mecanic auto 10 

AUTOCAN SERV SRL Mecanic auto 1 

Autofriends SRL, com. 

Sânpetru 

Mecanic auto 1 

SC E-RES 

ACTIVITTES 

Mecanic auto 1 

Vibro Auto SRL, Brașov Mecanic auto 2 

SC IOSKANIR SRL Mecanic auto 2 

Automobile Bavaria 

SRL, București, punct de 

lucru Săcele 

Mecanic auto 3 

SC ARINOVIS 

MOTORS  SRL 

Mecanic auto 1 

 TOTAL 21 

 

 4 clase invatamant profesional de stat pentru domeniul mecanic:  

 2 clase pe domeniul mecanic , calificarea Mecanic auto (48 locuri) 

  2 clase, calificarea Tinichigiu vopsitor auto ( 48 locuri) 
  

1. CTT va organiza, împreună cu partenerii economici,  urmatoarele acțiuni de informare: 

 participarea la târgul ofertelor educaționale, 

  sesiuni de informare/prezentare a ofertei educaționale,  

 distribuirea de broșuri și alte materiale cu caracter informative, conform calendarului 

național stabilit prin ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 

2. Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat admiterea  se realizează în 

2 etape: 

-Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat în perioada 5 iulie-21 iulie 2020  

-Etapa II în perioada 22 iulie-7 august 2020 

a. În organizarea admiterii în învățământul profesional se va planifica preselecția 

candidațiilor, existând o cerere a operatorilor economici parteneri în acest sens. 

Ag. Econ. Calificarea 

Nr. 

Locuri 

SC AUTO RAPID SRL Tinichigiu vopsitor auto 2 

SC BORD AUTO SRL Tinichigiu vopsitor auto 2 

Automobile Bavaria 

SRL, București, punct 

de lucru Săcele 

Tinichigiu vopsitor auto 2 

RATBV SA Tinichigiu vopsitor auto 10 

E4 DAUNE 

SOLUTIONS SRL 

Tinichigiu vopsitor auto 2 

Autofriends SRL, com. 

Sânpetru 

Tinichigiu vopsitor auto 1 

Maxi Paint Service 

SRL, Brașov 

Tinichigiu vopsitor auto 1 

 

TOTAL 20 
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b. În fiecare etapă de admitere la C.T.T Braşov”, se organizează: 

- înscrierea candidaților, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferinţelor 

exprimate de candidat în fişa de înscriere si in fisa de optiuni-5-8 iulie 2021 ( Etapa I), 22-26 

iulie 2021 ( Etapa II). 

-probe eliminatorii de preselecţie -9-10 iulie 2021 ( Etapa I), 27-28 iulie 2020 ( Etapa II). 

- probe suplimentare de admitere se vor susţine doar în cazul în care numărul de candidați  

este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ -13-14 iulie 2021 ( Etapa 

I), 29-30 iulie 2021 ( Etapa II). 

- admiterea candidaților : repartizarea la operatorii economici parteneri de practică se  va realiza 

încă din faza de selecție a candidaților, în condițiile stabilite prin procedura de admitere. 

-afișarea rezultatelor-16 iulie 2021 ( Etapa I), 1 august 2021 ( Etapa II). 

-depunerea dosarelor de inscriere pentru candidatii admisi-17-20 iulie 2021 ( Etapa I), 2-5 august 

2021 ( Etapa II). 

c. Înscrierea candidaților se face de către secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial care  

completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de 

înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale 

absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la 

evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică 

centralizată.  Urmeaza apoi eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de 

înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta. CTT 

va oferi informaţiile şi îndrumările necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor 

pentru calificările profesionale din oferta şcolii.  
Dupa primirea fiselor de inscriere , prin e-mail sau fizic ( daca situatia pandemiei din acel moment 

permite acest lucru) si a adeverinţei medicale de la medicul de familiei în care să fie specificat “ 

Apt pentru învăţământ profesional” . Se va trimite prin e-mail la CTT odata cu fisa de inscriere si  

nu mai tarziu de 8 iulie 2021 ( Etapa I), 26 iulie 2021 ( Etapa II)), de la scolile gimnaziale, se va 

face admiterea candidatilor  pe baza: 
1.opţiunii candidatului pentru una sau mai multe calificari profesionale din oferta școlii si pentru 

unul sau mai multi operatori economici parteneri de practică. 

2.mediei de admitere 

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau 

repetenție.    
La încheierea perioadelor de înscriere menționate în calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat, comisia de admitere din C.T.T.Braşov transmite, în format electronic și în 

scris, către scolile gimnaziale si Comisiei de admitere județeană, lista candidaților înscriși la 
învățământul profesional, pentru fiecare calificare. Lista se va  afişa, împreună cu graficul de 

desfăşurare a probei eliminatorii de preselecţie organizată de unitatea de învăţământ și partenerii 
economici, pentru invatamantul profesional dual,  la avizierul si site-ul scolii -8 iulie 2021 ( 

Etapa I), 26 iulie 2021 ( Etapa II). 

d.Probele eliminatorii de preselecţie  constau în susţinerea unui interviu cu reprezentanţii 

agenţilor economici, in functie de optiunile candidatilor, fizic, online sau telefonic. Acestea 

vizează evaluări psiho-aptitudinale, de abilitati tehnice  sau alte tipuri de evaluări în legătură cu 

cerințele specifice pentru meseriile oferite in planul de scolarizare și locuri de muncă, la care 

evaluarea se finalizează cu rezultatul “promovat” sau “nepromovat” -13-14 iulie 2021 ( Etapa I), 

29-30 iulie 2021 ( Etapa II). 

Interviul se va desfasura, conform graficului de desfăşurare a interviului, timp de 10 min/ 

candidat. Un elev va susţine unul sau mai multe interviuri, in functie de câte opţiuni are pe fişa 



COLEGIUL TEHNIC DE 
 

3 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

de înscriere si de rezultatul interviului dat cu agentul economic. Rezultatele obținute la probele 

eliminatorii nu pot fi contestate. 

Rezultatele probelor de preselecţie se afişează la sfârşitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 

privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o unitate de 

învăţământ şi calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie în învăţământul profesional 

sau probe eliminatorii în învăţământ dual până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în 

învăţământul profesional, respectiv în învăţământul dual.  

În situaţia în care numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul 

locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea 

că urmează o probă suplimentară de admitere şi de informaţii detaliate privind organizarea 

acesteia (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii 

organizatorice).  

Secretariatele unităţilor de învăţământ care organizează admiterea în învăţământul profesional 

eliberează, la cererea candidaţilor respinşi la preselecţie, fişele de înscriere la învăţământul 
profesional şi dual în vederea înscrierii la alte unităţi de învăţământ care organizează învăţământ 

profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecţie (respectiv probe 
eliminatorii în cazul învăţământului dual).  

e.Probele de admitere se organizează numai in cazul in care numărul elevilor înscriși este mai 

mare decât numărul locurilor disponibile – 13-14 iulie 2021 ( Etapa I), 29-30 iulie 2021 ( Etapa 

II). . Calendarul desfăşurării probei suplimentare de admitere, daca este cazul, se postează pe 

site-ul școlii și se afișează la avizierul școlii până la data de 12 iulie 2021 ( Etapa I), 28 iulie 

2021 ( Etapa II).  

3. Organizarea probei de admitere 

a.Proba de admitere  constă într-o  probă  scrisă  de două ore, la disciplina MATEMATICĂ 

conform modelelor din anexa 1. Subiectele sunt elaborate de către Comisia de admitere conform 

metodologiei OMEN 3136 din 20.02.2014 . Comisia de admitere elaborează 3 variante de 

subiecte in ziua premergătoare din care se extrage o variantă în plenul comisiei inainte cu o ora 

de începerea examenului . Candidaţii se vor prezenta cu cel puţin 30 minute mai repede de ora 

începerii probei avaând asupra lor Cartea de Indentitate sau Certificatul de naştere 

Aceştia vor intra în sălile de clasă conform listelor afişate la avizierul şcolii unde vor fi legitimaţi 

Pe perioada celor două ore candidaţii vor fi supravegheaţi de catre  cadre didactice din CTT care 

nu au specializarea matematică. Durata minimă de rezolvare a subiectelor este de o oră. La 

plecare candidaţii vor semna de predare a lucrărilor . Lucrările vor  fi predate comisiei in vederea 

evaluarii lor. Lista cu rezultatele probei de admitere este afişată păna în ora 12 la avizierul 

unităţii de învăţământ .Candidaţii pot depune contestaţii in intervalul orar 13-17 pe baza unei 

cereri care se depune şi se înregistrează la secretariatul şcolii.Lucrările contestate vor fi resigilate 

şi predate unei comisii de contestaţii. Candidaţii  respinşi se pot inscrie în aceeaşi etapă de 

admitere, la o altă calificarea oferită de C:T:T Braşov sau la o altă unitate de învăţământ care are 

ofertă pentru învăţământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în 

învăţământul profesional. 

4.Admiterea în învăţământul profesional dual la C.T.T.Braşov se realizează, în fiecare 

etapă, pe baza mediei de admitere în învăţământul dual, conform formulei: 

                                              MA + Ni  

        MAID =   __________ 

                 2 

 unde: MAID= media de admitere în învățământul dual 
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MA = media de admitere 

Ni = Nota la proba suplimentară de admitere 

   MA =    20ABS+80EN  

    100 

cu notațiile:  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a 

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a 

 In cazul in care nu se sustin probe de admitere, media MAID=MA. 

 În cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi 

departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 

1) media de admitere MA; 

2) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a EN; 

3) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a ABS 

 În cazul în care, la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu medii de 

admitere egale și cu aceleași medii la criteriile de departajare menționate mai sus, atunci, 

toți acești candidați sunt declarați admiși la calificarea profesională solicitată. 

 Media de admitere în învățământul dual, menționată mai sus se calculează cu 2 zecimale, 

fără rotunjire.  

 Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obținută 

la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a este 1 (EN = 1). 

 Media de admitere în învățământul dual, calculată conform  pct.4, este utilizată pentru 

stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși. 

5.Repartizarea pe calificări a candidaților admiși va fi însoțită de repartizarea la operatorii 

economici parteneri de practică. 

 Listele întocmite în urma procesului de admitere vor fi trimise spre validare Comisiei  

județene de admitere, urmând a fi afișate, ulterior validării, la sediul C.T.T.Braşov 

 

6.După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional de stat si dual cu 

durata de 3 ani,  în perioada 17-20 iulie 2021 ( Etapa I), 2-5 august 2021 ( Etapa II), candidații 

depun sau trimit prin Posta , la COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, Str. Fundatura 

Harmanului nr.12, cod postal 500240, Brasov, jud. Brasov, dosarele de înscriere, conform unui 

program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte: 

a) certificatul de naștere - copie ; 

b) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională/ tezele cu subiect 

unic din clasa a VIII-a / testele naționale/ examenul de capacitate; 

c) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - 

copie și original; 

d) fișa medicală, de la medicul de familie. 

e) carte de identitate parinte insotitor, copie 

 Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul dual 

de stat, nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile 

corespunzătoare  sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă 

de admitere în  învățământul dual. 

 

MULT SUCCES LA EXAMENE! VA AȘTEPTĂM CU DRAG! 


