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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Aprobat 

În Consiliul de administrație din data de 08.06.2021 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

privind admiterea candidaților în învățământul profesional special de stat 

P.O.02.23 

 

 

A. Dispoziții generale 

Art. 1.  Înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a învățământ profesional special, se 

face în baza criteriilor stabilite de prezenta procedură, conform Calendarului de admitere în 

învățământul profesional de stat Anexa nr.1 la OME nr.3775/2021 pentru modificarea și 

completarea OMEC nr.5449 din 2020. 

 

Art. 2.  Locurile alocate învățământului profesional special sunt anunțate în Broșura privind 

admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual 

pentru anul școlar 2021-2022.  

 

Art. 3.  Repartizarea pe locurile din unitățile de învățământ special se face în funcție de tipul și 

gradul de dizabilitate a elevilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de 

opțiunile candidaților.  

 

Art. 4.  În învățământul profesional special pot fi înscriși și școlarizați, în baza certificatului de 

orientare emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE BN, elevii cu 

cerințe educaționale speciale, absolvenți ai învățământului gimnazial special și/ sau ai 

învățământului gimnazial de masă, fără a fi condiționați de participarea la Examenul de Evaluare 

Națională.  

 

Art. 5. Orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES se face la solicitarea familiei/ 

reprezentanților legali și cu acordul acestora, în funcție de tipul și gradul dizabilității, diagnosticul 

medical și potențialul individual.  

 

Art. 6. Pentru înscrierea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional 

special sunt necesare următoarele documente: 

a) fișa de înscriere în învățământul profesional (de la școala de proveniență);  

b) certificatul de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și 

Profesională din cadrul CJRAE – cu recomandarea pentru învățământul profesional special;  

c) copii după actele de identitate ale elevului (certificate de naștere, carte de identitate) și ale 

părinților/reprezentantului legal; 

d) copii ale actelor medicale și ale certificatului de încadrare în grad de handicap (unde este 

cazul);  

e) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională – dacă este cazul; 

 f) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a, cuprinzând calculul mediei generale de 

absolvire – în copie și original.  
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Art. 7. Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat se completează de către 

secretariatele unităților de învățământ gimnazial, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților 

legali pentru minori, cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, 

mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, 

după caz. Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din 

clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.  

 

Art.8. Opțiunile elevilor se completează de către candidați, asistați de diriginți/cadre didactice 

din unitatea de învățământ gimnazial.  

 

Art. 9.  Înscrierea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional special 

se face la Şcoala Profesională Specială  ,,Sfânta Maria” Bistrița, în perioada 15-19 iulie 2021, între 

orele 9.00-15.00. 

 

Art. 10. Documentele pot fi depuse direct de părinte/reprezentantul legal/unitatea de 

învățământ de proveniență sau transmise pe adresa de email la Școala Profesională Specială ,Sfânta 

Maria, Str. B-dul Independenței nr. 23, cod 420170, Bistrița, tel. 0263 233 220. fax. . 0263 233 

220, e-mail. sam_sfantamaria@yahoo.com 

 

Art. 11. Repartizarea candidaților se va face în data de 19 iulie 2021, în funcție de opțiunile din 

fișa de înscriere  și de media de admitere.  

 

Art. 12. În situația în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați 

folosind în ordine următoarele criterii: 

Media generală obținută la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 

Media generală obținută la finalul clasei a VIII-a 

Media obținută la purtare la finalul clasei a VIII-a. 

 

Art. 13. Rezultatele candidaților admiși/ respinși /domenii/calificări profesionale se avizează de 

către comisia județeană de admitere. 

 

Art. 14. Rezultatele candidaților admiși /respinși se afișează la sediul unității școlare. 

 

Art.15. Candidații admiși confirmă ocuparea locurilor și depun dosarul de înscriere cu 

documentele necesare. 

 

Art. 16. Concomitent cu lista candidaților admiși se afișează și locurile libere, disponibile 

pentru etapa a II-a de admitere. 

 

Art. 17. Etapa a doua de admitere se desfășoară în perioada 29 iulie – 5 august 2021. 

Calendarul de preluare a cererilor și afișarea rezultatelor se vor afișa la sediul unității școlare. 

Înscrierea și reaprtizarea candidaților se va realiza conform criteriilor valabile pentru etapa I de 

admitere. 

 

Art. 18. Absolvenții învățământului special gimnazial cu durata de 10 ani, care au finalizat 

ciclul gimnazial prin calificative, vor fi repartizați în funcție de opțiuni, de către comisia de 

admitere. 
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Calendarul înscrierii și repartizării candidaților pentru învățământul special conform OME 

nr.3775/2021 

 

Data limită/ perioada  ACTIVITATEA 

11 iunie 2021  Elaborarea și comunicarea Procedurii operaţionale privind 

înscrierea și repartizarea candidaților în clasa a IX-a în 

învățământul profesional special pentru anul școlar 2021-

2022 

15 – 19 iulie 2021 Depunerea dosarelor de înscriere  

19 iulie 2021  Repartizarea candidaților în învățământul profesional 
special  

19 iulie 2021  Afișarea repartizării candidaților în învățământul 
profesional special  și afișarea locurilor libere 

29 iulie – 5 august 2021 Înscrierea elevilor pe locurile rămase etapa a II-a  

5 august 2021 Afișarea listelor candidaților înscriși 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


