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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  
PRIVIND ADMITEREA CANDIDAȚILOR DE ETNIE ROMĂ  ȘI A CANDIDAȚILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES) PE LOCURI DISTINCT ALOCATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 
STAT ȘI DUAL,  AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
1. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedură reglementează modul de admitere a candidaților pe locurile special pentru ROMI și 
CES, în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2021-2022. 
Scopuri generale  
- Urmărește stabilirea și aplicarea unor criterii unitare și relevante pentru admiterea pe locurile 
speciale pentru ROMI și CES în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2021-2022; 
-  Precizarea calendarului activităților de admitere a candidaților. 
 

2. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ ŞI REGLEMENTĂRI APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE  
Legislație primară : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
Legislație secundară: 

- OMENCȘ nr. 5068 / 31.08.2016 cu privire la Metodologia de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul profesional de stat; 

- OMEC nr. 5449 / 31.08.2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 
învățământul profesional de stat și în învățămîntul dual de stat, pentru anul școlar 2021-2022; 

- OME nr. 3775/06.05.2021 privind modificarea și completarea OMEC 5449 / 31.08.2020 
privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și 
în învățămîntul dual de stat, pentru anul școlar 2021-2022; 

Note / precizări ale Ministerului Educației 
- Adresa nr. 3301/DGIP/24.05.2021 cu privire la perioada de desfășurare a examenelor de 

corigență în anul școlar 2020-2021 
 

3. DOMENIUL DE APLICARE  

Prezenta procedură se aplică de către Comisia de admitere județeană din cadrul Inspectoratului 

Școlar Județean Dâmbovița și de unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează în clasa a VIII-

a elevi cu CES și ROMI/ unitățile de învățământ professional unde sunt locuri distinct alocate pentru 

elevi cu CES și ROMI. 

4.  DESCRIEREA PROCEDURII 

1. Depunerea dosarului de înscriere la unitatea de învățământ de proveniență 
                                                                                                 Perioada: 16 -19 iulie 2021 

Răspund: părinții sau tutorii legali ai elevilor absolvenți de clasa a VIII-a 
 
2. Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și în învățământul dual de stat 

la unitatea de învățământ de proveniență 
Perioada: 16 -19 iulie 2021 

Răspund: profesorii diriginți și părinții sau tutorii legali ai elevilor absolvenți de clasa a VIII-a  
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Anexa 1  

 

COMPONENȚA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE  

 

 Fișa de înscriere 
- Se va utiliza fișa de înscriere elaborată de ME; postată pe site-ul www.isj-db.ro. 
- Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în 
stare de corigență sau repetenție, nici elevilor care au promovat examenul de corigență în perioada 
anterioară celei de înscriere! Conform adresei 3301/DGIP/24.05.2021, elevii din clasa a VIII-a care 
au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe 
locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul profesional și profesional dual, 
în perioada 06-09.08.2021. 
 

 Adeverința de absolvire, cuprinzând și media de admitere 
- Calculul mediei de admitere este detaliat in anexa 2 
 

 Recomandarea de apartenență la etnia romă sau certificatul de orientare școlară și profesională, 
după caz 
 

- Recomandarea privind apartenența la etnia romă trebuie să fie eliberată în perioada 
05.10.2020-29.04.2021 și înregistrată la unitatea de învățământ gimnazial de proveniență până la 
data de 29.04.2021. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât 
organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât și părintelui/ reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei 
recomandări de apartenență la etnia romă. 
 

- Certificatul de orientare școlară și profesională pentru elevii cu CES trebuie să fie eliberat și 
înregistrat la unitatea de învățământ gimnazial de proveniență până la data de 08.02.2021. Vor fi 
luate în considerare doar certificatele de orientare școlară și profesională aflate în perioada de 
valabilitate, eliberate de către CJRAE / CMBRAE. Certificatul de orientare școlară și profesională, care 
atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, este singurul document acceptat, 
conform prevederilor art. 3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, și trebuie să fi fost emis și înregistrat la școală până cel târziu la începutul semestrului al II-
Iea din anul școlar 2020-2021 (8.02.2021). Documentele obținute ulterior perioadei menționate și/sau 
eliberate de alte instituții decât CJRAE/CMBRAE nu vor fi luate în considerare la admiterea pe locurile 
alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă 
 

 Certificatul de naștere / cartea de identitate a absolventului, în copie 
 

 Cărțile de identitate ale părinților, în copie. 
 
 
 
 

http://www.isj-db.ro/
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ANEXA 2 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL, 
conform art. 12 alin. (1) lit a) din OMECTȘ nr. 5.068/31.08.2016 de aprobare a metodologiei de 
organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 
Art. 12. — (1) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:  
a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ:  
 
Art. 12. — (1) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional se face astfel:  
a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de 

învățământ:  

 
unde: MAIP = media de admitere în învățământul 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 obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 
VIII-a; 
 
b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de 
unitatea de învățământ: 
 

                          
 
       unde: MAIP = media de admitere în învățământul profesional;  
                 MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);   
                 PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ 
                 EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 
VIII-a; 
 
                (2) Media de admitere în învățământul profesional, prevăzută la alin. (1), se calculează 
cu două zecimale, fără rotunjire.  
                 (3) Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de 
admitere, media generală obținută la evaluarea națională se va înlocui cu media de la 
examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele 
naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004—2007, ori cu media la tezele cu subiect unic 
susținute în clasa a VIII-a, pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009. 
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ANEXA 3 
 

 Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau 

aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, și care, din această 

cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute 

în Calendarul admiterii pentru învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru 

anul școlar 2021-2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ la care au fost admiși, 

transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situație, 

părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria 

răspundere; prevăzută în metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de 

înscriere și în celelalte documente transmise.  

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………………. părintele/ tutorele/ 
reprezentantul legal al copilului ………………………………………………………. domiciliat(ă) în 
localitatea…………………………………. str……………………….., nr. ….. bl. …. sc .... ap….. județul/sectorul 
………………………….. legitimat(ă) cu…… seria ….... nr..………………….., CNP ………………………………………. 
declar pe proprie răspundere că datele și informațiile cuprinse în documentul/documentele 
transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la 
admiterea în învățământul profesional și dual de stat pentru anul 2021-2022, și anume: 

Fișa de înscriere  
Adeverința de absolvire, cuprinzând și media de admitere 
Recomandarea de apartenență la etnia romă sau certificatul de orientare școlară și 
profesională, după caz 
Certificatul de naștere/cartea de identitate a absolventului, în copie  
Cărțile de identitate ale părinților, în copie, sunt corecte și aparțin candidatului. 
 
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și 

sub sancțiunea nulității înscrierii, faptul că datele din prezenta cerere sunt reale. 
Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, 

în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de 
învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării. 

 
Data:………………………….          Semnatura: …………………………….. 


