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ADMITERE AN ȘCOLAR 2019 – 2020  
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL 

Prin prezenta vă comunicăm faptul că înscrierea elevilor în clasa a IX-a în 
învățământul profesional și dual, după cele două etape de admitere, se va face conform 
prevederilor OMEN nr. 5031/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2019-2020: 

 

30 iulie 2019 

Primirea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a cererilor de înscriere la învățământul dual din partea 

absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost 

declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în 

etapele anterioare. 

31 iulie-1 august 

2019 

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu 

au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în 

perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația 

școlară ulterior etapelor anterioare. 

 NOTĂ: 

La unitățile de învățământ la care s-au derulat probe de admitere, 

repartizarea absolvenților care nu au susținut aceste probe se poate 

realiza numai la solicitarea scrisă a unităților de învățământ 

respective și a operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de 

admitere județene/a municipiului București. Depunerea de către 

absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost 

repartizați. 

Depunerea cererilor se face la Liceul Teoretic  Bilingv „Miguel de Cervantes“, din 

Calea Plevnei nr. 38-40, sector 1, Bucureşti, telefon 021/ 3149311, astfel: 

• 30 iulie 2019 între orele 9.00-16.00 

Repartizarea candidaţilor se face în data de 31 iulie și 1 august 2019, ţinând cont 

de criteriile prevăzute în Metodologia de admitere, în baza hotărârilor Comisiei de 

Admitere a Municipiului Bucureşti. 

Rezoluțiile Comisiei de Admitere vor fi afișate în data de 1 august 2019, după ora 

18.00, pe site-ul ismb.edu.ro și la avizierul Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București. 
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