INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

28 aprilie 2021
√ ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3721/2021 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea
şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022,
publicat in Monitorul Oficial 456/28.04.2021
→ Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în
scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime
intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar
pentru această etapă.
(2) Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin email, cu documente scanate.
(3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate
şi certificatul de naştere se depun în copie.
(4) Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica,
telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii.
(5)

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă,

candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic,
în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la
baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea
cursurilor.
(6) Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului
obţinut prin fraudă."
2.La articolul 5, alineatul (7) se abrogă.
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3.La articolul 5, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul
cuprins:
"(10) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au
studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022
în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, se organizează
în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba
respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzută în anexa nr. 6."
4.După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 şi 62, cu următorul cuprins:
"Art. 61
Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc şi atribuţii privind
stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar
2021-2022 în liceele vocaţionale, respectiv la proba de verificare a cunoştinţelor de limba
modernă pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de
predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, precum şi atribuţii privind
completarea, semnarea şi ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor
în aplicaţia informatică, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 2 şi 3 şi procedurilor
elaborate de către Comisia Naţională de Admitere.
Art. 62
Probele de aptitudini şi proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, pentru
candidaţii care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform
prevederilor anexei nr. 2 şi anexei nr. 6, se susţin on-line, pot fi susţinute fie la domiciliul
candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare sau cu ajutorul
mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului de către unitatea de învăţământ, la
cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea
de învăţământ din care provine candidatul."
5.După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
"Art. 71
(1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în spital
sau aflaţi în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 şi care din
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această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de
admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ liceal la care au
fost admişi/repartizaţi computerizat, transmiterea şi completarea documentelor se fac prin
mijloace electronice. În această situaţie, părintele/reprezentantul legal transmite unităţii de
învăţământ şi o declaraţie-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 7, cu privire la
veridicitatea informaţiilor introduse în fişa de înscriere şi în celelalte documente transmise.
(2) La susţinerea on-line, de către absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), a probelor de aptitudini,
pentru specializările care prevăd acest tip de probe, respectiv a probei de verificare a
cunoştinţelor de limba maternă, se aplică în mod corespunzător şi prevederile procedurii
speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii pentru susţinerea
examenelor naţionale în condiţii de izolare.
(3) În situaţia în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfăşurării
activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învăţământ
din care provine candidatul.
(4) Situaţia excepţională menţionată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcţia de
sănătate publică din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul se află în spital sau în
izolare."
6.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin."
7.Anexele nr. 1, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul ordin.
8.După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 şi 7, având cuprinsul prevăzut în
anexele nr. 4 şi 5 la prezentul ordin.
→Anexele nr. 1-51) fac parte integrantă din prezentul ordin.
_______
1)Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis, care se poate

achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Începând cu data de 15.05.2021, publicaţia se va putea
achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1,
Bucureşti.
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→Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile de înscriere din unităţile
de învăţământ gimnazial, comisiile din centrele zonale şi din centrele speciale de înscriere şi
comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal au obligaţia aplicării întocmai a tuturor
procedurilor referitoare la asigurarea securităţii sanitare a elevilor şi a întregului personal
implicat în desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022,
prevăzute în ordinele comune emise de ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii pentru
stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în
unităţile/instituţiile de învăţământ, precum şi a celor comunicate de către Comisia Naţională
de Admitere.
→La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20212022 se abrogă.
→ Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu
Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de
învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

√ ORDINUL ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3663/2021 pentru modificarea
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă
lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi
pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului
pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de
către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, publicat
in Monitorul Oficial 456/28.04.2021
→Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
În anul şcolar 2020-2021, înscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului pentru obţinerea
atestatului de competenţă lingvistică de către elevii claselor a XII-a cu studiu intensiv şi bilingv
al unei limbi moderne şi de către elevii claselor a XII-a cu predare în limbile minorităţilor,
precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul
preşcolar şi primar de către elevii claselor a XII-a cu profil pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat şi particular, se desfăşoară în perioada
10-31 mai 2021."
2.La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
4

Atestatul de competenţă lingvistică este actul de studii prin care se confirmă competenţele
lingvistice dobândite de absolvenţii unităţilor de învăţământ liceal, cursuri de zi. Acesta se
eliberează elevilor claselor menţionate la art. 1, care au promovat probele de specialitate
prevăzute la art. 8."
3.La anexa nr. 1, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Candidaţii din unităţile de învăţământul de stat şi particular susţin probele pentru
obţinerea atestatului de competenţă lingvistică într-un centru de examen organizat astfel:
a) pentru unităţile de învăţământ de nivel liceal acreditate, care au în planul de şcolarizare
clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv şi bilingv, clase cu predare în limbile
minorităţilor sau clase cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, în unitatea
respectivă;
b) pentru unităţile de învăţământ autorizate provizoriu, înfiinţate conform legii, care au în
planul de şcolarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv şi bilingv, clase
cu predare în limbile minorităţilor sau clase cu profil pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, într-un centru de examen aparţinând învăţământului de stat, prevăzut la lit. a),
stabilit de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB).
(2) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământul de stat şi particular pot susţine probele
pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică fără taxă, de două ori. Prezentările
ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe de examen.
(3) Taxa prevăzută la alin. (2) este stabilită de fiecare inspectorat şcolar. La stabilirea
cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile per candidat."
4.La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Examenul prevăzut la art. 1 se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ
liceal desemnate centru de examen, la care sunt înscrişi elevii care susţin examenul pentru
obţinerea atestatului de competenţă lingvistică, cu respectarea prevederilor art. 4."
5.În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
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(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat şi particular acreditat, care au în
planul de şcolarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv şi bilingv, clase
cu predare în limbile minorităţilor sau clase cu profil pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, se constituie, prin decizie internă, Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea
probelor

din

cadrul

examenului

pentru

obţinerea

atestatului

de

competenţă

lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul
preşcolar şi primar, alcătuită din:
a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ (fără drept de
evaluare/examinare şi notare);
b) membri:
- profesori de specialitate - limba modernă/limba maternă la care se solicită atestarea, de
regulă din aceeaşi unitate de învăţământ în care învaţă elevii, cu drept de examinare/evaluare
şi notare;
- un cadru didactic/didactic auxiliar/nedidactic desemnat responsabil cu respectarea
normelor de protecţie a muncii şi a normelor sanitare legal prevăzute de către membrii
comisiei (fără drept de evaluare/examinare şi notare);
c) secretar - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea de învăţământ respectivă (fără
drept de evaluare/examinare şi notare)."
6.În anexa nr. 1, la articolul 7, litera a) a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"a) să fi efectuat asistenţe la ore/să fi susţinut ore la disciplina Limba modernă la care solicită
atestarea în cadrul practicii pedagogice;
......................................................................................
(3) La momentul înscrierii, în funcţie de scenariul de funcţionare a unităţii de învăţământ centru de examen:
a) în cazul în care elevii se înscriu online, transmit la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ
cererea de înscriere şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau la alin. (2) lit. a),
semnate şi scanate;
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b) în cazul în care elevii se înscriu prin prezenţă fizică, aceştia depun la secretariatul unităţii
de învăţământ - centru de examen cererea de înscriere şi documentele prevăzute la art. 8 alin.
(1) lit. a) sau la alin. (2) lit. a), semnate."
7.La anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Pentru candidaţii din clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru
candidaţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, probele pentru obţinerea atestatului de
competenţă lingvistică constau în:
a) elaborarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură şi civilizaţie, pregătit sub
îndrumarea profesorului de limba modernă care predă la clasa la care este şcolarizat
candidatul, care să reflecte una dintre temele din programa şcolară de cultură şi civilizaţie
stabilite de catedra de specialitate din unitatea de învăţământ;
b) prezentarea, în format PowerPoint, a proiectului, stocată pe un dispozitiv de tip
CD/DVD/USB-stick.
(2) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu profil pedagogic, probele pentru obţinerea
atestatului pentru predarea unei limbi moderne constau în:
a) susţinerea unei lecţii la grupe/clase din învăţământul preşcolar sau primar la limba
modernă pentru care se solicită atestarea, în baza unui proiect didactic, care va fi stocat pe
un dispozitiv tip CD/DVD/USB-stick şi depus la înscrierea pentru obţinerea atestatului pentru
predarea unei limbi moderne;
b) echivalarea probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor
anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită
atestarea."
8.În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Probele sunt evaluate separat, de către doi profesori evaluatori - membri ai comisiei de
examen."
9.La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
7

(1) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne
şi pentru cei provenind de la clasele cu predare în limbile minorităţilor, media finală pentru
evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, la
probele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b), note care se obţin prin transformarea punctelor
de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.
(2) Media pentru promovarea examenului şi obţinerea atestatului de competenţă lingvistică
este 7 (şapte)."
10.La anexa nr. 1, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a
mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectul didactic prevăzut la art. 8 alin.
(2) lit. a) şi a notei obţinute în urma echivalării probei scrise cu media aritmetică cu două
zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba
modernă la care se solicită atestarea.
(2) Media pentru promovarea probelor şi obţinerea atestatului de competenţă lingvistică este
8 (opt)."
11.La anexa nr. 1, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
Atestatul de competenţă lingvistică se eliberează de către unitatea de învăţământ liceal centru de examen, în care au fost susţinute probele, după absolvirea de către candidaţi a
clasei a XII-a."
12.La anexa nr. 1, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
Documentele aferente susţinerii probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă
lingvistică de către candidaţii provenind de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi
moderne şi de către cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi pentru cei
provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, inclusiv
proiectele elevilor, se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 2 ani."
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13.La anexa nr. 2, partea introductivă a punctelor 1 şi 2, precum şi litera c) a punctului 2 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1. Redactarea proiectului/proiectului didactic
......................................................................................
2. Prezentarea, în format PowerPoint, a proiectului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b) din anexa
nr. 1 la ordin
......................................................................................
c) capacitatea de a ilustra ideile principale cu exemple adecvate - 5 puncte;"
→ Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu
Parlamentul, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

√ ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 549/2021 privind completarea Normelor tehnice
de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat in Monitorul Oficial 456/28.04.2021
→ Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii
2017 şi 2018, se completează după cum urmează:
- La anexa nr. 1, după punctul 4 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică
aprobate pentru anul 2020" se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
"5. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021
- mii lei Buget de stat aprobat 2021
Credite
de Credite
angajament
bugetare
aprobate
aprobate
pentru
pentru
semestrul
I semestrul
2021
2021

Programele naţionale de sănătate publică
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I

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

2.143.533

1.392.033

Programul naţional de vaccinare, din care:

1.663.664

912.164

pentru achiziţia vaccinurilor împotriva COVID-19

1.512.000

810.000

pentru achiziţia materialelor sanitare necesare în 49.500
campania împotriva COVID-19

0

pentru vaccinarea conform Calendarului naţional de 102.164
vaccinare şi vaccinarea grupelor populaţionale la risc cu
alte vaccinuri decât vaccinurile împotriva COVID-19

102.164

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor 360.709
transmisibile prioritare

360.709

Programul naţional de supraveghere şi control al 107.211
infecţiei HIV

107.211

Programul naţional de supraveghere şi control al 11.524
tuberculozei

11.524

Programul naţional de supraveghere şi control al 425
infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării
antibioticelor şi a antibioticorezistenţei

425

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor 637
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

637

III. Programul naţional de securitate transfuzională

15.000

15.000

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din 34.688
care:

34.688
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Programul naţional de depistare precoce activă a 1.900
cancerului de col uterin

1.900

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în 514
patologia psihiatrică

514

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi 20.413
celule de origine umană

20.413

Subprogramul de transplant de
hematopoietice periferice şi centrale

6.823

celule

stem 6.823

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

4.110

4.110

Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D

560

560

Programul naţional de tratament pentru boli rare

241

241

Programul naţional de management al registrelor 127
naţionale

127

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a 414
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

414

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 13.253

13.253

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2.207.525
pentru semestrul I 2021

1.456.025

MS - acţiuni centralizate nerepartizate

135.944

135.944

Reţinere 10%, total, din care:

263.500

180.000

pentru achiziţia vaccinurilor împotriva COVID-19

168.000

90.000
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pentru achiziţia materialelor sanitare necesare în 5.500
campania împotriva COVID-19

0

alte PNSP

90.000

90.000

TOTAL BUGET AN 2021

2.606.969

1.771.969

→ Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică,
furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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