M.Of.Nr.440 din 26 mai 2020

Sursa Act:Monitorul Oficial

ORDIN Nr. 4.326
pentru completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a
admiterii
in invatamantul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016,
pentru anul scolar 2020-2021
Avand in vedere:
– prevederile art. 76 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.
394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe
durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului
Romaniei nr. 5/2020;
– prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), cu modificarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si al art. 15 alin. (3) din Hotararea
Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului
Educatiei si Cercetarii,
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
Art. I. - Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in
invatamantul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei
nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), in sesiunea de admitere in anul
scolar 2020-2021, unitatea de invatamant organizeaza proba suplimentara de
admitere numai in situatia in care numarul de candidati este mai mare decat
numarul de locuri oferite."
2. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) In sesiunea de admitere in anul scolar 2020-2021, inscrierea
candidatilor in vederea admiterii in invatamantul profesional se face prin
transmiterea, in format electronic, de catre unitatea de invatamant gimnazial
la unitatea de invatamant care are oferta educationala pentru invatamantul
profesional a fisei de inscriere completate inclusiv cu optiunea candidatului
pentru o unitate de invatamant si pentru una sau mai multe calificari
profesionale din oferta unitatii de invatamant, in ordinea preferintelor
exprimate de candidat."
3. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Prin derogare de la prevederile alin. (3), in sesiunea de admitere in
anul scolar 2020-2021, procedura de admitere cuprinde informatii privind:
a) cazurile in care se sustine proba suplimentara de admitere si calculul
mediei de admitere, conform art. 10 si, respectiv art. 12, modalitatile de
departajare a candidatilor cu medii de admitere egale, conform art. 11;
b) proba suplimentara de admitere, care se constituie din una sau mai multe
discipline studiate in clasele V-VIII; disciplina/disciplinele este/sunt stabilita/e
de unitatea de invatamant si de operatorul economic, dupa caz, in raport cu
relevanta acesteia/acestora pentru calificarea profesionala in care se vor
pregati elevii; nota obtinuta la proba suplimentara reprezinta media aritmetica
a mediilor obtinute de candidati la disciplina/disciplinele stabilita/e;
c) modul de organizare si desfasurare a contestatiilor."
4. La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) In sesiunea de admitere in anul scolar 2020-2021, proba suplimentara
de admitere, asa cum este definita la alin. (31) lit. b), se aplica doar in cazul in
care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de
unitatea de invatamant."
5. La articolul 9, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat,
alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(61) In sesiunea de admitere in anul scolar 2020-2021, unitatea de
invatamant poate decide ca proba suplimentara de admitere, asa cum este
definita la alin. (31) lit. b), sa se aplice doar la calificarea/calificarile la care
numarul de candidati depaseste numarul de locuri de la calificarea/calificarile
respectiva/respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificari
pentru care nu s-a organizat proba suplimentara, in situatia in care candidatii
au optat in fisa de inscriere pentru aceste calificari."
6. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In sesiunea de admitere in anul scolar 2020-2021, dupa afisarea
rezultatelor la admiterea in invatamantul profesional, in perioada mentionata
in calendarul admiterii in invatamantul profesional, candidatii depun sau
transmit prin posta, la unitatile de invatamant la care au fost declarati admisi,
dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii."
7. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in sesiunea de admitere in
anul scolar 2020-2021, inscrierea candidatilor declarati admisi se efectueaza,
conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor
acte:

a) fisa de inscriere in invatamantul profesional, in original;
b) certificatul de nastere, in copie legalizata sau certificata conform cu
originalul de catre unitatea de invatamant gimnazial sau de catre unitatea de
invatamant la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea
originalului pentru certificare);
c) adeverinta cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele
nationale/examenul de capacitate, pentru candidatii din seriile anterioare care
nu au sustinut evaluarea nationala;
d) fisa medicala."
8. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in sesiunea de admitere in
anul scolar 2020-2021, Comisia de admitere din unitatile de invatamant care
organizeaza invatamant profesional este alcatuita din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) vicepresedinte - directorul adjunct sau seful catedrei/ariei curriculare
tehnologii;
c) secretar - secretarul unitatii de invatamant;
d) membri: cadre didactice care asigura verificarea documentatiei de
inscriere a candidatilor, transmise de unitatea de invatamant gimnazial in
vederea admiterii, iar ulterior, conform calendarului, asigura verificarea
dosarelor candidatilor declarati admisi."
Art. II. - Pentru sesiunea de admitere organizata in anul 2020
aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b), art. 8 si art. 16 alin. (3) din
Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul
profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei
nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, se suspenda.
Art. III. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala
minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a
Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al
municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
Bucuresti, 22 mai 2020.
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