
Ministerul Educaliei gi Cercetdrii - Ordin nr,4325/2020 din 22 mai 2O2O

Ordinul nr. 432512A20 pentru modificarea gi completarea Ordinului
ministrului educafiei nationale nr. 5.087 12019 privind organizarea,

desfigurarea gi calendarul admiteriiin invdldmintul profesional de stat
gi iin invitimantut dual pentru anul gcolar 2020-2021

in vigaare de la 22 mai 2020

Publicat in Atlonitorul Oficial, Partea t nr. 435 din 22 mai 2020.

Avand ln vedere:
' prevederile art. 76 din Legea educa{iei nalionale nr. 112011, cu modificdrile gi

completd rile u lterioare;
' prevedenile art. 42 din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentr:u prevenirea

gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la HotdrArea Guvernului nr.

39412020 privind declararea stdrii de alertd gi mdsurile care se aplica pe durata
acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-1g;- prevederile Legii nr. 19012018 privind mdsuri de punere in aplicare a
Regulamenltului (uE) 20161679 al Parlarnentului European gi al consiliului din 27
aprilie 2016 privind protec[ia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare
a Directivei 95/46/cE (Regulamentul general privind protec[ia datelor),

in temeiul prevederilor art.3 alin. (1) gi art. 15 atin. (3) din HotdrArea Guvt>rnului
nr. 24/2020 privind organizarea gifunc[ionarea A/linisterului Educaliei gi Cercetdrii,

ministrul educa{iei gi cercetSrii emite prezentul ordin.

Art. l. ' Ordinul ministrului educa[iei nalionale nr. 5.08712}tr9 privind
organizarea, desfdgurarea gi calendarul adr,niterii in invalamdntul profesional de
stat gi in invdtdmAntul dual pentru anul gcolar 2020-2021, publicat in Monitorul
oficial al RomAniei, Partea l, nr.758 din 18.09.2019, se modificd dupd cum
urmeazd:

1. Articolul 2 se modifica gi va avea urmdtonul cuprins:
" Atl.2. ' Admiterea absolvenfilor clasei a Vlll-a Tn invdfSmAntul profesional de

stat pentru anul gcolar 2020-2021 se desfSgoard in conformitate cu Metodologia de
organizare Ei desfSgurare a admiterii Tn TnvdtinrAntul profesional de stat, aprobatd
prin Ordinul ministrului educa[iei na{ionale gi cercetdrii gtiinfifice nr. 5.06812016,
publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 841 din24 octombrie 2016, cu
modificdrile gi complet5rile ulterioare. Metodologia men[ionatd la acest afticol se
aplicd in mod corespunzdtor, cu respectarea prevederilor prezentului ordin gi
Calendarului admiterii in invd{dmAntul profesional de stat pentru anul gcola r 202-
2021."

2. Articolull 4 se modificS gi va avea urrndtorul cuprins:
" Art. 4. ' Admiterea absolven[ilor clasei a Vlll-a in invSldnndntul dual pentru

cafificdri prcrfesionale de nivel 3, pentru anul gcolar 2020-2021 se desfdgoara in
conformitate cu Metodologia-cadru de organizare gi desfdgurare a admiterii in
invSlam6ntul dual pentru calificdri profesionale de nivel 3, conform Cadrului



na[ional al calificirilor, aprobatii prin Ordinul ministrului educaliei na[ionale nr.
3'556/2017, publicatin Monitorul Oficial al Ronraniei, Partea l, nr.231 din 4 aprilie
2017, cu modificdrile g,i completarile ulterioare. Metodologia men[ionatd la acest
articol se aplicd in mod corespunzdtor, cu respectarea prevederilor prelzentuilui
ordin gi a Calendarului admiterii in inva{dmAntrul dual pentru calificdri profesionale
de nivel 3, conform Cadrului na(ional al calificdrilor pentru anul gcola r 2020-2021."

3. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii in invd[Smantul profesional de stat pentru
anul gcolar 2020-2A21 se modificd gi se inlocuiegte cu Calendarul adnniterii in
invatamantul profesional de stat pentru anul gcolar 2O2O-2A21, prevdzut in anexa
nr. 1 la prezentul ordin.

4- Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii in invd[dmAntul dual pentru calificari
profesionale de nivel 3, conform Cadrului na{ional al calificdrilor, pentru anul gcolar
2020-2021 se modificd gi se inlocuiegte cu Calendarul admiterii in inva[amAntul
dual pentru calificdri profesionale de nivel 3, conform Cadrului na[ional aI
calificdrilor, pentru anul gcolar 2020-2021, prevdzut in anexa nr. 2la frezentul
ordin.

Art. ll' ' Direcfia generalS invdtdmant preuniversitar, Direc{ia generald minoritdli
9i rela[ia ou Parlamentull, Centrul Na[ional de Dezvoltare a invd{amAntului
Profesional 9i Tehnic, inspectoratele gcolare jude{ene/al municipiului Bucuregti gi
unitS[ile de invS[dmdnt preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului
ordin.

Art. lll. - Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Rom6nlei. Fartea l.

Ministrul educaliei gi cercet5rii,
Cristina Monica Anisie

Bucuregti, 22 mat 2020.
Nr. 4.325.


