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Etapa I de admitere 
 

Perioada de înscriere:     
                               29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 
 
  !!! Înscrierea se realizează de către unitățile de învățământ gimnazial unde au absolvit candidații, 

prin transmiterea electronică la Colegiul Tehnic Forestier a fișelor de înscriere, însoțite de foile 
matricole. 

                                        
           6 iulie - afișarea informațiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere, în cazul în 

care numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile 
                      
Afișarea listei candidaților admiși:   10 iulie 2020 
 

  Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:   13-17 iulie 2020 
 

!!! Transmitere documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere 
conține: 

a) Fișa de înscriere în învățământul profesional, în original; 
b) Certificat de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul 
c) Adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de 

capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională; 
d) Fișa medicală 

 
Afișarea, la sediul Colegiului Tehnic Forestier, a listei candidaților înmatriculați și a 
locurilor rămase libere: 21 iulie 2020 

 
 

 
 

2.Calificarea: LĂCĂTUȘ MECANIC PRESTĂRI 
SERVICII 
Cod fișă de înscriere: 538 
Nr. de locuri:  28 

1.Calificarea: TÂMPLAR UNIVERSAL 
Cod fișă de înscriere: 613 
Nr. de locuri:  28 
 



Etapa a II-a 
 

Perioada de înscriere:   22-24 iulie 2020 
               
!!! Înscrierea se realizează de către unitățile de învățământ gimnazial unde au absolvit candidații, prin 

transmiterea electronică la Colegiul Tehnic Forestier a fișelor de înscriere, însoțite de foile matricole. 
 
          24 iulie - afișarea informațiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere, în cazul în care 

numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile 
 

 
Afișarea listei candidaților admiși:  28 iulie 2020 
 

  Perioada de depunere a dosarelor:  29 iulie-3 august 2020 
 

Afișarea, la sediul Colegiului Tehnic Forestier, a listei candidaților înmatriculați și a 
locurilor rămase libere: 4 august 2020 

 

***** 
 

6-7 august 2020 -  Rezolvarea cazurilor speciale (candidați care nu au participat sau nu au 
fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate 
prin depunerea dosarelor de înscriere) se face de către comisia de admitere județeană. 

 
7 august 2020 -  Afișarea, la sediul Colegiului Tehnic Forestier, a listei finale cu candidații 

înmatriculați  


