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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Aprobat 

În Consiliul de administrație din data de 08.06.2021 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

privind Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate elevilor de etnie Rromă/cu CES în 

învățământul  profesional de stat 

P.O.02.24 

A. Dispoziții generale 

(1) – În conformitate cu (Anexa nr. 1 la Ordinul M.E.C. nr. 5457/31.08.2020, cu modificările 

ulterioare)  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat pentru 

anul școlar 2021-2022 se organizează înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul 

profesional. 

(2) – În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, prezenta procedură reglementează 

modalitatea prin care candidații pot să participe la înscrierea și admiterea în învățământul 

profesional pe locurile distinct alocate candidaţilor de etnie rromă/cu CES în unităţile de 

învăţământ de masă. 

(3) Locurile distinct alocate candidaţilor de etnie rromă/cu CES în învățământul profesional 

sunt publicate pe site-ul www.isjbn.ro, precum și în broşura de admitere.  

(4) Admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor de etnie rromă/cu CES în unităţile de 

învăţământ de masă, cu învățământ profesional se face în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, pe baza opţiunilor completate în cererea de înscriere. 

 

B. Descrierea procedurii 

Etapa 1 de ADMITERE 

16-19 iulie 2021:  

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat pe locuri distinct 

alocate  pentru romi/pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către 

candidaţii care solicită acest lucru şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, 

la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. 

Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 

conduce la o repartizare nedorită! 

 

19 iulie 2021:  

Depunerea fişelor de înscriere ale candidaţilor pe locurile speciale pentru romi/ pentru locurile 

alocate pentru candidaţii cu CES la ISJ - comisia de admitere judeţeană: 

- Delegatul unității de învățământ va preda comisiei județene documentele candidaților: 

În cazul elevilor romi:  

a) Fișa de înscriere; 

b) Copie după recomanadarea vizând apartenența la etnia rromă (depusă și înregistrată în 

școală până în data de 29 aprilie 2021) 

În cazul elevilor cu CES 

a) Cererea de înscriere pe locurile distincte alocate pentru integrarea individuală a 

elevilor cu CES în învăţământul profesional ; 

b) Copie a Certificatul de orientare şcolară şi profesională emis până cel târziu la 
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începutul semestrului al II lea din anul școlar în curs, de COȘP din cadrul Centrul Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), care atestă existenţa unei cerinţe 

educaţionale speciale a elevului (depusă și înregistrată în școală până în data de 29 aprilie 

2021) 

 

20 iulie 2021:  

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor de etnie romă/cu CES în 

învăţământul de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor: 

- Repartizarea pe locurile speciale pentru candidaţii cu CES se face în şedinţă publică online, 

în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de 

înscriere.  La ședința publică online se poate participa de la unitatea școlară de proveniență. 

- Mediile de admitere pentru candidaţii romi/cu CES, care candidează pe locurile special 

destinate acestora, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu 

completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă 

suplimentară de admitere.  

( Art.12 (1) Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional se face astfel:  

a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de 

învăţământ: MAIP = MA= (20 ABS + 80 EN) : 100, unde:  

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional;  

MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);  

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;  

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a;) 

Pentru candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională sau, după caz, examenul de 

capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la 

evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a este 1 : EN = 1 

 

- În cazul în care 2 candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în 

ordine, următoarele criterii: 

    a) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 

    b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 

 

- Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care 

au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, 

vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional pentru participarea la etapele 

ulterioare de admitere. 

 

27 iulie 2021:  

Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi 

admişi 

 

30 iulie 2021:  

Afişarea listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat 

din judeţ  


