M.Of.Nr.211 din 3 martie 2021

ORDIN Nr. 3.337
pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii
nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul
admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul
dual de stat pentru anul scolar 2021-2022
Avand in vedere:
– prevederile art. 25 alin. (6), art. 76 alin. (4) si (5) si ale art. 94 alin. (2) lit.
e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
– prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice
centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
– prevederile art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu
modificarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.449/2020 privind
organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional
de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022, publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 11 septembrie 2020, se
modifica dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 1 „Calendarul admiterii in invatamantul profesional
de stat pentru anul scolar 2021-2022“, la sectiunea „Admiterea
candidatilor pe locurile speciale pentru romi“, subsectiunea
„Pregatirea admiterii“ se modifica conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezentul ordin.
2. In anexa nr. 2 „Calendarul admiterii in invatamantul dual de stat
pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al
calificarilor, pentru anul scolar 2021-2022“, la sectiunea „Admiterea
candidatilor pe locurile speciale pentru romi“, subsectiunea
„Pregatirea admiterii“ se modifica conform anexei nr. 2 care face parte
integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala
minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al
municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

I.
p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucuresti, 26 februarie 2021.
Nr. 3.337.
ANEXA Nr. 1
MODIFICARI LA CALENDARUL
admiterii in invatamantul profesional de stat
pentru anul scolar 2021-2022

Datalimita/Perioada

Activitatea
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
Pregatirea admiterii

Sedinte de instruire a profesorilor diriginti de catre inspectorii scolari
pentru minoritati privind prezentarea procedurilor de admitere pe
locurile speciale pentru romi
2 octombrie 2020Sedinte de informare si instruire cu parintii si elevii privind admiterea
23 aprilie 2021
pe locurile speciale pentru romi
NOTA:
Dupa fiecare sedinta se va intocmi proces-verbal de informare/instruire
Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia roma
NOTA:
Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia roma pot fi eliberate
si on-line. In aceasta situatie, recomandarea este transmisa, prin e-mail,
unitatii de invatamant din care provine candidatul, in format pdf, avand
5 octombrie 2020semnatura electronica a emitentului. Raspunderea pentru
29 aprilie 2021
autenticitatea si continutul recomandarii revine atat organizatiei
romilor, care o emite, potrivit statutului si procedurilor interne proprii
cu privire la eliberarea recomandarii, cat si parintelui/reprezentantului
legal al elevului care solicita eliberarea unei recomandari de
apartenenta la etnia roma.

29 aprilie 2021

Depunerea si inregistrarea de catre parinte/reprezentantul legal a
recomandarii scrise, de apartenenta la etnia roma, la unitatea de
invatamant de provenienta, in vederea inscrierii elevilor pe locurile
speciale pentru romi.
NOTA:
Orice recomandare depusa la unitatea de invatamant ulterior acestei
perioade nu va mai fi luata in considerare pentru nicio etapa de
admitere in invatamantul profesional si dual de stat pentru anul scolar

2021-2022!

10 mai 2021

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
NOTA:
Locurile speciale pentru candidatii romi se stabilesc de comisiile de
admitere judetene/a municipiului Bucuresti ca locuri alocate peste
numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 1-2
locuri suplimentare la clasa. Nu se aloca locuri speciale pentru
candidatii romi la clasele/unitatile de invatamant profesional la care se
organizeaza preselectie si nici la calificarile din oferta pentru
invatamantul dual la care sunt prevazute probe eliminatorii sau probe
de admitere independent de numarul candidatilor inscrisi pe numarul
de locuri disponibile

ANEXA Nr. 2
MODIFICARI LA CALENDARUL
admiterii in invatamantul dual de stat pentru calificari profesionale
de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru
anul scolar 2021-2022

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
Pregatirea admiterii
Sedinte de instruire a profesorilor diriginti de catre inspectorii
scolari pentru minoritati privind prezentarea procedurilor de
admitere pe locurile speciale pentru romi
2 octombrie 2020-23

Sedinte de informare si instruire cu parintii si elevii privind

aprilie 2021

admiterea pe locurile speciale pentru romi
NOTA:
Dupa fiecare sedinta se va intocmi proces-verbal de
informare/instruire.
Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia roma
NOTA:
Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia roma pot fi
eliberate si on-line. In aceasta situatie, recomandarea este
transmisa, prin e-mail, unitatii de invatamant din care provine

5 octombrie 2020-29
aprilie 2021

candidatul, in format pdf., avand semnatura electronica a
emitentului. Raspunderea pentru autenticitatea si continutul
recomandarii revine atat organizatiei romilor, care o emite,
potrivit statutului si procedurilor interne proprii cu privire la
eliberarea recomandarii, cat si parintelui/reprezentantului legal
al elevului care solicita eliberarea unei recomandari de

apartenenta la etnia roma.
Depunerea si inregistrarea de catre parinte/reprezentantul legal
a recomandarii scrise, de apartenenta la etnia roma, la unitatea
de invatamant de provenienta, in vederea inscrierii elevilor pe
locurile speciale pentru romi
29 aprilie 2021

NOTA:
Orice recomandare depusa la unitatea de invatamant ulterior
acestei perioade nu va mai fi luata in considerare, pentru nicio
etapa de admitere in invatamantul profesional si dual de stat
pentru anul scolar 2021-2022!
Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
NOTA:
Pentru invatamantul dual, locurile speciale pentru candidatii romi
se stabilesc de comisiile de admitere judetene/a municipiului
Bucuresti impreuna cu operatorii economici si se aloca numai
dupa acordul in scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate
peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in

10 mai 2021

limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa/grupa pentru fiecare
domeniu de pregatire/calificare.
Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii romi la
clasele/unitatile de invatamant profesional la care se organizeaza
preselectie si nici la calificarile din oferta pentru invatamantul
dual la care, conform procedurii de admitere, se organizeaza
probe eliminatorii sau probe de admitere independent de
numarul candidatilor inscrisi pe numarul de locuri disponibile.

