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Nr. 29941/11.06.2020

D!RECT!A GENERAL.ii.
MINORITAT! $1 RELATIA
CU PARLAMENTUL
D!RECT!A GENERALA
JNVATAMANT
PREUNIVERSITAR

APROBAT,
Secretar de Stat,

"'"'~"" KOVACS

PROCEDURA
privind admiterea candida1;ilor pe locurile speciale pentru rromi 1n 1nva1;amantul liceal
de stat, 1nva1;amantul profesional de stat ?i 1nva1;amantul dual

1. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. (1) Prezenta procedura este elaborata 1n baza prevederilor art. 56 din Anexa I la
ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea ?i desfa~urarea admiterii 'in
1nvatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2011-2012, valabila ~i pentru admiterea in
clasa a IX-a 'in 1nvatamantul liceal pentru anul ~colar 2020-2021, conform OMEN nr.
4948/27.08.2019 privind organizarea ?i desfa?urarea admiterii 1n 1nvatamantul liceal de
stat pentru anul ~colar 2020 - 2021, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i a OMEN
5087 /30.08.2019, privind organizarea, desfa~urarea ~i calendarul admiterii 'in
1nvatamantul profesional de stat ?i 1n 1nvatamantul dual pentru anul ~colar 2020-2021,
cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Scopul specific al procedurii este de a pune la dispozi1;ia comisiilor responsabile,
precum ~i tuturor factorilor implica1;i (elevi, parin1;i/reprezentan1;i legali, O.N.G.-uri,
media tori ~colari etc.) un cadru procedural uni tar pentru asigurarea condi1;iilor optime
de desfa~urare a admiterii candida1;ilor pe locurile speciale pentru candida1;ii de etnie
rroma 1n 1nva1;amantul liceal ~i profesional sau dual de stat, valabil pentru anul ~colar
2020-2021.
(3) Procedura se aplica de catre Comisia na1;ionala de admitere, de catre comisiile de
admitere jude1;ene/a municipiului Bucure?ti, precum ?i de unitatile de 1nvatamant
preuniversitar care ?COlarizeaza elevi 1n clasa a VIII-a.

2. DESCRIEREA PROCEDURll
Sectiunea 1 - Afi~area locurilor speciale pentru candidatii rromi
Art. 2 (1) Comisiile de admitere judeteneia municipiului Bucure~ti vor transmite
tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar care ~colarizeaza elevi 'in clasa a VIII-a
lista cu locurile speciale pentru candidat;ii de etnie rroma 'in 1nvat;amantul liceal,
1nvat;amantul profesional de stat ~i 1nvat;amantul dual, pentru anul ~colar 2020-2021,
precum ~i codurile pentru fiecare clasa/grupa de 1nvat;amant liceal, profesional sau
dual pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire/calificari, limba de
predare.
(2) lnspectoratele ?colare judet;ene/al municipiului Bucure~ti, precum ~i toate
unita!He de 1nvat;amant preuniversitar care ~colarizeaza elevi in clasa a VIII-a vor afi~a
lista cu locurile speciale pentru rromi 'in 'invat;amantul liceal, 'invat;amantul profesional
de stat ~i 1nvat;amantul dual, pentru anul ~colar 2020-2021, precum ~i codurile pentru
fiecare clasa/grupa de 'invat;amant liceal, profesional sau dual pe filiere, profiluri,
specializari/domenii de pregatire/califidiri, limba de predare.
(3) Codurile pentru fiecare clasa/grupa de invat;amant liceal, profesional sau dual pe
filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire/calificari, limba de predare care se
vor completa in fi~a de 'inscriere vor fi preluate din bro~ura de admitere a
judet;ului/municipiul Bucure~ti.
Art. 3. (1) Daca, dupa afi~area listei cu locurile speciale pentru admiterea candidat;ilor
de etnie rroma 'in invat;amantul liceal, 1nvat;amantul profesional de stat ~i 'invat;amantul
dual, se va constata ca nu exista locuri speciale pentru candidat;i de etnie rroma la o
unitate
de
invat;amant
sau
filiera/profil/specializare/domeniu
de
pregatire/ calificare/limba de predare,
dar exista solicitari
din partea
parint;ilor/,reprezentantilor legali, comisiile judet;ene/a municipiului Bucure~ti de
organizare ?i desfii~urare a admiterii vor dispune completarea listei cu locurile speciale
pentru candidat;ii de etnie rroma 'in invat;amantul liceal, profesional de stat ~i dual, 'in
limita
a
1-2
locuri
la
fiecare
clasa/ grupa
pentru
fiecare
filiera/profil/specializare/domeniu de pregatire/calificare/limba de predare care nu se
regase~te 'in Lista init;iala, 1n conformitate cu prevederile art. 56, alin (2) din OMECTS
4802/31.08.2010, valabil conform OMEN 4948/2019, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i OMEN 508712019, cu modifidirile ~i completarile ulterioare, ~i pentru anul
~colar 2020-2021.
(2) Cererile de suplimentare a listei cu locurile speciale pentru candida\ii de etnie
rroma, prevazute la art. 3 alin (1 ), se depun la unitat;ile de 1nvat;amant de provenient;a a
candidat;ilor, ulterior fiind transmise Comisiei judet;ene/a municipiului Bucure~ti de
organizare ~i desfa~urare a admiterii.
Sectiunea 2 - Eliberarea ~i depunerea la secretariatul unitatilor de 1nvatamant a
recomandarilor scrise de apartenent;a la etnia rromilor
Art. 4. (1) Recomandarea scrisa din partea pre~edintelui unei organizat;ii civice,
culturale sau politice a rromilor, legal constituite, prin care se atesta apartenent;a la
etnia rromilor, ~i NU faptul ca fac parte din respectiva organizat;ie, este documentul
care permite absolvent;ilor clasei a VIII-a participarea/lnscrierea la admiterea pe
locurile speciale pentru rromi 'in 1nvat;amantul liceal, invat;amantul profesional de stat
~i 'invat;amantul dual, pentru anul ~colar 2020-2021.
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(2) Recomandarile scrise de apartenen\a la etnia rromilor se depun la secretariatul
unitatilor de lnvatamant din care provine candidatul sau se transmit prin mijloace
electronice de comunicare.
(3) Responsabilitatea obtinerii recomandarilor scrise de apartenen\a la etnia rromilor
apart;ine exclusiv parint;ilor/reprezentantilor legali ai candidat;ilor.
Art. 5. (1) Recomandarile scrise de apartenent;a la etnia rromilor pot fi eliberate ~i prin
mijloace electronice de comunicare. Tn aceasta situa\ie, recomandarea este transmisa,
prin e·mail, unita\ii de lnvat;amant din care provine candidatul ~i candidatului, In format
pdf., purtand ~tampila ?i semnatura emitentului.
(2) Unitatile de invatamant preuniversitar care ~colarizeaza elevi in clasa a Vlll-a vor
indica parintHor/reprezentantilor legali adresa de e-mail pentru transmiterea, de
catre emitent, a recomandarilor scrise de apartenen\a la etnia rromilor.
Art. 6 Dupa finalizarea etapei de depunere a recomandarilor de apartenen\a la etnia
rromilor, unitatile de lnvatamant vor lnainta catre inspectoratele ?Colare jude\ene/al
municipiului Bucure~ti lista candidatilor care vor participa la repartizarea pe locurile
speciale pentru rromi, care va cuprinde: nume ?i prenume elev; date de identificare ale
elevului; media generala a claselor V-Vlll; mentiuni speciale pentru candidatii care au
sustinut ~i au promovat probele de verificare a aptitudinilor ~i a probelor de verificare a
cuno?tintelor de limba modernatmaterna; date de contact.
Sectiunea 3 - Completarea optiunilor in

fi~ele

de inscriere

Art. 7. (1) lnspectoratele ?Colare judet;ene/al municipiului Bucure?ti vor realiza o lista a
candidat;ilor pe locurile speciale pentru rromi "in ordinea descrescatoare a mediei de
admitere, pe care o vor afi~a pe site-ul oficial ~i pe care o vor transmite tuturor
unitat;ilor de 1nva\amant din jude\fmunicipiul Bucure~ti de unde provin candida\i pe
locurile speciale pentru rromi, pana la data completarii op\iunilor "in fi::;ele de lnscriere.
(2) Pentru orientare, unita\ile de lnva\amant din judeVmunicipiul Bucure~ti de unde
provin candidat;i pe locurile speciale pentru rromi vor pune la dispozi\ia candida\ilor ?i
parin\ilor/reprezentantilor legali lista candida\ilor pe locurile speciale pentru rromi in
ordinea descrescatoare a mediei de admitere pe judeV municipiul Bucure~ti.
Art. 8. (1) Completarea op\iunilor In fi~ele de 1nscriere se va face de catre absolvent;ii
ciasei a Viii-a ?i de catre parint;ii/reprezentan\ii legali ai acestora, asista\i de dirigint;ii
claselor a VIII-a, la unitatea de inva\amant de provenieni;a sau prin formular transmis
electronic.
(2) Completarea op\iunilor "in fi?ele de inscriere se va face doar pentru unitat;ile de
inva\amant liceal, profesional ~i dual pe filiere, profiluri, specializari/domenii de
pregatire/calificari, limba de predare, unde exista locuri pentru rromi, conform
codurilor din bro~ura de admitere specifica judet;ului/municipiul Bucure~ti.
(3) Fi~ele de fnscriere a candida\ilor pentru locurile speciale destinate rromilor in
fnvatamantul profesional ~i in lnvatamantul dual var fi transmise de catre unitatile
de invatamant de provenienta a candidati(or Comisiei de admitere judeteana/a
municipiului Bucure~ti. Modelul fi~ei de inscriere in l'nvatamantul profesional ~i in
lnvatamantul dual pe locurile speciale pentru rromi este prezentat In anexa nr. 1.
(4) Candidat;ii care doresc sa se 1nscrie 1n alt judet; vor completa 1n fi~a de 1nscriere
jude\ul, codul jude\ului ~i codurile valabile doar pentru unitat;ile de 1nvat;amant liceal,
profesional ?i dual pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire/calificari,
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limba de predare unde exista locuri pentru rromi, din judetul in care vor sa se inscrie
sau municipiul Bucure~ti.
(5) Candidatii care au fost declarati admi$i la probele de aptitudini/probele de verificare
a cuno~tintelor de limba moderna/materna var putea opta ~i pentru clasele care au
prevazute aceste probe.
(6) Directorii unitatilor de invatamant, dirigintii claselor a VIII-a, cadrele didactice etc.
vor consilia, dar nu vor influenta candidatii in completarea optiunilor in fi~ele de
inscriere.
(7) Absolventii clasei a VIII-a $i parintiiltutorii legali ai acestora vor completa cu atentie
optiunile in fi~a de inscriere ~i intr-un numar suficient de mare, pentru o cat mai
eficienta $i corecta repartizare a candidatilor.
(8) Dupa completarea fi~elor de inscriere, pentru lnvatarnantul liceal, parintiiltutorii ·
legali $i candidatii vor avea posibilitatea sa verifice corectitudinea datelor din fi~a de
inscriere introduse in aplicatia informatica centralizata. In situatia in care se constata
eventuate erori, acestea vor fi corectate utilizand aplicatia informatica centralizata.
Sectiunea 4 - Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rrorni
Art. 9. Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi la liceu se va face
computerizat, intr-o sesiune distincta, prevazuta in calendarul admiterii in invatamantul
liceal de stat, In ordinea descresditoare a mediei de adrnitere ~i pe baza optiunilor
completate in fi~a de 'inscriere.
Art. 1O. (1) Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi In
fnvatamantu! profesional sau dual de stat se va face in ~edinta publica de catre
Comisia de adrnitere judeteanata municipiului Bucure~ti, in ordinea descrescatoare a
mediei de adrnitere ~i pe baza optinilor completate In fi~a inscriere de catre
candidati.
(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucure~ti afi~eaza progamarea
candidatilor pe zile ~i pe ore pentru ~edinta publica, cu respectarea prevederilor
H.G. nr. 394/2020 privind instituirea starii de alerta, In conformitate cu prevederile
Legii 55/2020, In domeniul educatiei ~i cercetarii.
(3) ~edinta publica se poate desfa~ura ~i folosindu-se mijloace e!ectronice de
comunicare.
(4) Dadi, din diferite motive, candidatii nu se pot prezenta In ~edinta publica, Comisia
de admitere judeteana/a municipiului Bucure$ti informeaza candidatii privind rezultatul
repartizarii prin mijloace electronice de cornunicare.
Art. 11. Dupa finalizarea etapei de repartizare a candidatilor, unitatile de !nvatarnant
de provenienta a candidatilor afi~eaza lista de repartizare a candidatilor pe locurile
speciale pentru. rromi, iar inspectoratele ~colare judetene/al rnunicipiului Bucure$ti
in$tiinteaza unitatea de invatarnant unde au fost repartizati candidatii.
3. DISPOZITll FINALE
Art. 12. Candidatii care au participat ~i nu au fost adrni$i sau doresc sa renunte la locul
ocupat, urmare a repatizarii pe locurile speciale pentru elevii rrorni, pot participa la
,,Etapa de repartizare computerizata ~i admitere In lnvatamantul liceal de stat
pentru candidatii din seria curenta, precurn ~i pentru cei din seriile anterioare care
nu lrnplinesc 18 ani pana la data lnceperii cursurilor anului ~colar 2020-2021 ".
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Art. 13. (1) Ministerut Educatiei ~i Cercetarii asigura postarea pe site·ul propriu ~i
transmiterea prezentei proceduri in inspectoratele ~colare judetene/ al municipiului
Bucure~ti, care au obligatia diseminarii acesteia in fiecare unitate de invatamant
preuniversitar care ~colarizeaza elevi in clasa a VIII-a.
(2) Conducerile unitatilor de invatamant ~i ale inspectoratelor ~cotare !ntreprind masuri
pentru informarea parintilor/reprezentantilor legati ai tuturor elevilor rromi cu privire la
modalitatHe prin care pot beneficia de prevederile prezentei proceduri, precum ~i cu
privire la calendarul de desfa~urare a admiterii pe locurile speciale pentru rromi.
lnforma\iile var fi afi~ate la sediut fiecarei unita\i/institutii de 1nvai;amant, precum ~i pe
site-urile acestora, indicandu-se ~i numarul de TELVERDE la care pot fi ob\inute
informatii suplimentare.
(3) Conducerile unitatilor de inva\amant raspund de informarea etevitor-~i a parin\ilor cu
privire ta prevederile prezentei proceduri.
Art. 14. in a doua etapa de admitere In 1nva\amantut liceal, 1nva\amantul profesional de
stat ~i inva\amantul dual pentru candida\ii din seria curenta, precum ~i pentru cei din
seriile anterioare, care nu imptinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului ~cotar
2020 - 2021, candida\ii rromi i~i pastreaza prioritatea pe locurile destinate candida\ilor
rromi care au ramas libere dupa solu\ionarea situa\iilor speciale, iar calendarul admiterii
este eel aprobat prin OMEN 4948/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i
OMEN 508712019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Art. 15. Candidatii repartiza\i vor transmite/ depune dosarele de !nscriere la unita\ile de
inva\amant la care au fast repartizati in perioada men\ionata in Calendarul admiterii in
invatamantul liceal de stat pentru anul ~cotar 2020-2021 / Calendarul admiterii in
inva\amantul profesional de stat pentru anul ~cotar 2020-2021 / Calendarul admiterii in
lnvatamantul dual de stat pentru anul ~colar 2020-2021.
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M INISTERIJL EDIJCATIEI SI CERCETARll
Nr.1nreg. ___ !
l'ISA DE iNSCIUEl!E iN ANUL SCOLAI! 2020-2021
pcntru 1nscricrca in inviitlimantul profcsional de stat pe locurilc speciale pcntru rromi
Codul numeric personal:

Data

na~terii:

Anexa nr.1
-2020

CDITJI I I I
ZZ
LL
AAAA
J

Numele:

I I I I

rn I---I I I
rn

Cod judet +cod $COala provenienta:
Media claselor V - VIII: O J ,

Media la Evaluarea na\ionalaOJ , O J

Date de contact ale absolventului: tel. .................................... , e-mail ................................................................... ,
LS.
Director

cu adresa de domiciliu .........................................................................................
9coala de provenienta: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

al !}COlii de provenienta

Optiuni pentru calificarile profesionale din oferta de locuri speciale pentru rromi - In ordinea preferintelor21
Nr.
crt.

Unitatea de invatiimant profesional I dual 2l

Cod
calificare 21

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Diriginte

Candidat

Parinteffutore

Rezultatul repartizarii de catre Comisia admitere a jude\ului/municipiului Bucure$ti

Candidat

Parinterrutore

L.

s.

Pre~edinte

al Comisiei admitere a judetului/municipiului

Bucure~ti

Men\iune: 4 1
Candidat

Parinte/Tutore

1Unitatea =Uni!atca de inviiJ<'imOnt la C31U sc insetie condidnlul.
l'I Op\iunilc sc lrcc in label in ordinl'.?a prcferintelor canclidalutui. cu men\ion;:ireo un·1tiilii de invtl\i'imllnt ~i a eodu!ui c:alificllrii
3> Rozultalul ropartitilrii pe locurilo spccia!o ponlru rromi so complclom:li in caseta do dllre Comlsia admitorc a iudo\uluifmunicipiului Bucuro~li ~i sc sornncaz<\ do col'!Qidal. parinlo/lulore ~i prc{iCdinlelo comisie1
•> Mcn\iuna =So compleloazil dac.5 un elev admis so retrago ~i so scmneaz8 da candid at. ptirintc/tvtoro ~i conducerca ~colii.
MEC este operaror de dote cvcaracter personal, conform logr1, In scopul rear1zOtii alribu\i'1lor. drapturilor ~i obliga\iilor logalo, precum !ii sarcinilor care servescintoresului public. Sunt publice penlru o pcrioadll
rlf.!? :ini urmfltc:mro!o dnln cu cnrac1er Dcrsonat· numc!P. si orcnumP.lo olnvului i:i tt'>7~•t!;'l1PIA 1*•r1>ntA11v11h1.,'iri!nr flr""r><:lt•i"'

