
ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 

privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat 

pentru anul şcolar 2021-2022 
 
Forma sintetică la data 14-sept-2020.  
Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate 
ale Wolters Kluwer. 
Având în vedere prevederile art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 
Art. 1 
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 

2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2 

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul 
şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu 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, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat 

pentru anul şcolar 2021-2022. 
Art. 3 
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale 

de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2021-2022, 
prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4 
Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale 
de nivel 3 pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-

cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări 
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 

1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru 
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului 

admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 
3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de 
stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor 
pentru anul şcolar 2021-2022. 

Art. 5 
Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere 

în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul 
liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi 

sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în 
cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ 
calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. Pentru continuarea studiilor de către aceşti 
absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
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Art. 6 
Pentru admiterea în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul 

şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

(CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în 
unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi 
de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1), lit. e) şi e1) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 7 

(1)Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES şi pentru candidaţii romi la 
calificările la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru 
învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere 

independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile. 
(2)Locuri distincte la calificări din învăţământul dual în unităţile de învăţământ de masă 

destinate candidaţilor cu CES şi candidaţilor de etnie romă se pot aloca numai cu acordul 
scris al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ. 
Art. 8 

(1)În etapele procesului de admitere în învăţământul profesional şi dual, de stat pentru 
anul şcolar 2021-2022, care presupun comunicarea/afişarea rezultatelor, datele 

personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele vor fi publicate 
în formă anonimizată (coduri individuale). 

(2)Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia 
în cadrul admiterii în învăţământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, 
judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere, 

rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ în 
care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează 

în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al 
inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
(3)Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a unităţilor 

de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se 
realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric 

la avizierul unităţilor de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se 
realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării. 
(4)Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se 

aplică în mod corespunzător. 
Art. 9 

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 

Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, 
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 10 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 
Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 

 
 

 
 

ANEXA nr. 1:  
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