SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR ÎN CLASA A IX-A
24.07.2020
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ANUNȚ
Admiterea î n î nva ta ma ntul dual se realizeaza conform Metodologiei de organizare s i desfa s urare a admiterii în
î nva t a ma ntul dual cu respectarea termenelor stabilite î n Calendarul admiterii î n î nva t a ma ntul profesional dual
de stat pentru califica ri profesionale de nivel 3, pentru anul s colar 2020-2021.
La admitere pot participa tot i elevii î nscrişi î n clasa a VIII-a din unita tile de înva t a ma nt gimnaziale care doresc sa
urmeze î nva ţa ma ntul profesional dual s i absolvenţii claselor a VIII-a din seriile anterioare, indiferent de statut
social, etnie s i locul de provenient a (rural / urban).
Admiterea se face prin sust inerea probei de admitere, care se organizeaza indiferent de numa rul de candidaţi
î nscrişi pe numa rul de locuri disponibile şi careeste detaliata mai jos, iar evaluarea se realizeaza î n conformitate
cu baremele de evaluare afis ate şi se finalizeaza cu rezultatul „promovat”/„nepromovat”.

Procedura de admitereeste unitara pentru acelaşi domeniu de formare profesionala /calificares i pentru toti
operatorii economici parteneri aiunitat ii de î nva t a ma nt
I nscrierea la admitere se face pe baza fişei de î nscriereî n î nva t a ma ntul professional dual eliberate de unitatea de
î nva t a ma nt gimnazial din care provine candidatul.
Proba de admitere constă în susținerea unui interviu online cu reprezentanții operatorilor economici și
cu cadre didactice ale CEGB.

Reprezentanții agenților economice au stabilit următorul program de desfășurare a interviului online:
Ziua desfășurării interviului
29.07.2020

Programul
orar
15:30 – 18:00

31.07.2020

12:30 – 15:00

Observații
Pentru elevii înscriși în
perioada 24-28.07.2020
Pentru elevii înscriși în
perioada 29-30.07.2020

Link-ul de logare precum și condițiile de desfășurare ale interviului vor fi
comunicate candidaţilor înscrişi, telefonic, la nr.de telefon din fișa de înscriere
completată de candidat la școala de proveniență.

