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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 

24 septembrie 2021 

 

√ Ordinul nr. 1911/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății 

„Alerte MS”, publicat în M.Of. nr. 914 din 24 septembrie 2021 

→ Ordinul ministrului sănătății nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în 

platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS”, publicat în M.Of. nr. 240 din 9 

martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

1. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 21. (1) Personalul împuternicit de ministrul sănătății din cadrul direcțiilor de 

sănătate publică județene și a municipiului București efectuează zilnic acțiuni de monitorizare 

și verificare a paturilor ATI COVID-19 din unitățile sanitare care tratează bolnavi COVID-19. 

(2) Personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuții: 

a) verifică zilnic numărul de paturi ATI COVID-19 din unitățile sanitare care tratează 

bolnavi COVID-19, prin efectuarea de controale, și completează zilnic un raport cu rezultatele 

verificărilor efectuate; 

b) raportează zilnic, la ora 9,00, la Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului 

Sănătății rezultatele verificărilor prevăzute la lit. a). 

 

√ Ordinul nr. 5142/2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-

2023, publicat în M.Of. nr. 915 din 24 septembrie 2021 

→ se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul 

școlar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

→ admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru 

anul școlar 2022-2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și 
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desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu 

respectarea calendarului prevăzut în anexa nr. 1. 

→ se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări 

profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2022-

2023, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

→ admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări 

profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2022-2023 se desfășoară în conformitate cu 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru 

calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, cu respectarea calendarului prevăzut în anexa nr. 2. 

→ absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de 

admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în 

învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați 

repetenți sau doresc să se transfere între învățământul liceal și învățământul profesional sau, 

în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de 

pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul nu participă la procesul de admitere 

în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022- 

2023. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin ordin al ministrului educației. Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care 

nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și care nu au 

fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023. 

→ pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru 

anul școlar 2022-2023, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) 

proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, precum și pentru elevii rromi, 

locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat 

respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea 

prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile referitoare la 
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locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, precum 

și pentru candidații rromi: condițiile de înscriere, data limită de înscriere, unitățile de 

învățământ la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere. 

Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de 

orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului București de 

resurse și asistență educațională se depun de către candidații care optează pentru admiterea 

pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de 

învățământ de masă pentru candidații cu CES la unitatea de învățământ din are provin 

candidații, în termenul precizat în calendarele prevăzute în anexele nr. 1 și 2. Nu se alocă locuri 

speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații rromi la calificările la care se organizează 

preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute 

probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe 

numărul de locuri disponibile. Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de 

învățământ de masă destinate candidaților cu CES și candidaților de etnie rromă se pot aloca 

numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ. 

→ în procesul de admitere în învățământul profesional și învățământul dual de stat 

pentru anul școlar 2022-2023, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru 

prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau 

admitere și a planului de școlarizare, a modului de completare a opțiunilor în fișele de înscriere 

de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de 

învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online 

etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi îndrumare absolvenților 

clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor 

acțiuni. 

→ în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot 

redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în clasa celui cu 

media mai mare sau invers, fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se 

solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În 

situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim 

de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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→ la depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și 

certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către 

angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe. 

→ dacă după derularea celor trei etape de admitere prevăzute în calendar se mai 

înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a de învățământ profesional de stat și de 

învățământ dual de stat din partea unor candidați din seria curentă, precum și din partea unor 

candidați din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2022-2023, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului 

București, repartizează acești candidați, în intervalul 22 august 2022 - până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, 

calculate conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a 

admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 12 

alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

→ în etapele procesului de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru 

anul școlar 2022-2023, care presupun comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale 

candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă 

anonimizată (coduri individuale). Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și 

rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual de stat 

sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, 

limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de 

absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. 

Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de 

învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației. 

→ ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de 

învățământ/inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după 

împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților 

de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă de o 

lună de la data afișării. 
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→ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător. 

→ Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, 

în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul profesional de stat și în 

învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023. 

→ la data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă. 

→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația 

cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, 

inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ 

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

  

ANEXA Nr. 1 

CALENDARUL 

admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023 

Data-limită/Perioada Activitatea 
Pregătirea admiterii  

1 martie 2022 Anunțarea de către inspectoratele școlare a 
metodologiei de organizare a probei de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
Transmiterea de către Comisia națională de 
admitere a modelului fișei de înscriere în anul 
școlar 2022-2023 în învățământul profesional și 
în învățământul dual de stat. 

9 mai 2022 Afișarea ofertei educaționale pentru 
învățământul profesional de stat aprobate, 
concretizată în domenii de pregătire și calificări 
profesionale, la sediul unităților de învățământ 
gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu 
ofertă educațională pentru învățământul 
profesional de stat. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de 
învățământ gimnazial și la nivel județean/al 
municipiului București, cuprinzând datele 
personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în 
Sistemul informatic integrat al învățământului 
din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, 
după caz, a informațiilor privind elevii și 
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formațiunile de studiu la care aceștia sunt 
asociați. 
Tipărirea informațiilor despre admitere în 
broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, 
informații despre admiterea în învățământul 
liceal, în învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023. 
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor 
școlare. 

9-13 mai 2022 Transmiterea în unitățile de învățământ 
gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile 
privind admiterea în învățământul liceal, în 
învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023. 
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și 
pe site-ul acestora a graficului ședințelor de 
informare a elevilor și părinților cu privire la 
admiterea în învățământul profesional, inclusiv 
în învățământul dual, a metodologiei și a 
calendarului admiterii, a modului de completare 
a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul 
profesional și învățământul dual de stat, precum 
și a unei adrese de e-mail și a unui număr de 
telefon dedicate admiterii. 

20 mai 2022 Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor 
care cuprind informații despre admitere, pentru 
fiecare județ/municipiul București, în versiune 
electronică și tipărită. 

Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în 
învățământul profesional de stat 

1 martie-13 mai 2022 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 
2021-2022, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, 
învățământ gimnazial, organizează și desfășoară 
activități de orientare și consiliere cu elevii de 
clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea 
cerințelor pieței muncii și a oportunităților 
pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin 
învățământul profesional de stat, cu evidențierea 
oportunităților oferite de învățământul dual. 
Activitățile de orientare și consiliere se derulează 
cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului 
județean de resurse și asistență educațională 
(CJRAE)/Centrului Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și 
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
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învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual. 
Acțiunile menționate se pot organiza și prin 
mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferință online, materiale postate pe 
paginile de internet ale unităților de învățământ, 
CJRAE, inspectoratelor școlare etc.). 

16 mai-3 iunie 2022 Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate 
unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de 
clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru 
prezentarea metodologiei și a calendarului 
admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de 
admitere și a planului de școlarizare la 
învățământul profesional de stat, inclusiv în 
învățământul dual, și a modului de completare a 
opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul 
profesional și învățământul dual de stat. 
În județele în care există plan de școlarizare 
pentru învățământul dual se prezintă, în mod 
obligatoriu, și aspectele specifice privind 
învățământul dual. Acțiunile menționate se pot 
organiza și prin mijloace electronice de 
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință 
online etc.). 

16-27 mai 2022 Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București (ISMB) 
organizează târgul ofertelor educaționale. 
Pentru prezentarea ofertei educaționale în 
cadrul acestui eveniment, unitățile de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional de stat și/sau dual vor 
implica și operatori economici parteneri. Târgul 
ofertelor educaționale va avea și o secțiune 
dedicată ofertei educaționale la nivel regional. 
Acțiunile menționate se pot organiza și prin 
mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferință online, materiale postate pe 
paginile de internet ale unităților de învățământ, 
CJRAE, ISJ/ISMB etc.). 

8 iunie 2022 Transmiterea de către fiecare unitate de 
învățământ gimnazial către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a bazei de 
date cuprinzând mediile generale de absolvire 
ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei 
elevilor corigenți, repetenți, cu situația 
neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea 
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acestor informații în aplicația informatică 
centralizată. 

9 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere 
județene/a municipiului București către Comisia 
națională de admitere a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenților 
clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării 
operațiunilor specifice completării acestor date 
în aplicația informatică centralizată.  

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în 
limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne; 
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în 
limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă 
(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat 

și dual) 
11-13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de 

înscriere pentru candidații care doresc să 
participe la probe de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă 
N O T Ă: 
Se va utiliza același model de anexă la fișa de 
înscriere precum modelul aprobat ca anexă la 
fișa de înscriere pentru admiterea în 
învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere 
pentru participarea la probele de aptitudini sau 
la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă”). 

16-17 mai 2022 Înscrierea candidaților pentru probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă și transmiterea/completarea anexelor 
fișelor de înscriere 
N O T Ă: 
Documentele necesare pentru recunoașterea și 
echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea 
competențelor lingvistice în limbi străine cu 
proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 
program bilingv de predare a unei limbi moderne 
de circulație internațională pot fi 
depuse/transmise la unitatea de învățământ de 
proveniență până la data de 23 mai 2022. 

18-20 mai 2022 Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
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Depunerea contestațiilor la probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
(dacă există prevederi metodologice privind 
contestarea probelor). 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după 
contestații, la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listelor cu 
rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, 
prin completarea acestora în aplicația 
informatică centralizată. 

30-31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de 
înscriere de la unitățile la care candidații au 
susținut probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de 
înscriere ale candidaților care au participat la 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
maternă la unitățile de învățământ gimnazial de 
proveniență. 

8 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere 
județene/a municipiului București, în format 
electronic, către Centrul Național de Admitere a 
listei candidaților care au promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin 
introducerea și confirmarea finalizării 
introducerii acestora în aplicația informatică 
centralizată. 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 
Pregătirea admiterii  

8 aprilie 2022 Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de 
către inspectorii școlari pentru minorități privind 
prezentarea procedurilor de admitere pe locurile 
speciale pentru rromi. 
Ședințe de informare și instruire cu părinții și 
elevii privind admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi. 
N O T Ă: 
După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal 
de informare/instruire. 

9 mai 2022 Afișarea locurilor speciale pentru candidații 
rromi. 
N O T Ă: 
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Locurile speciale pentru candidații rromi se 
stabilesc de comisiile de admitere județene/a 
municipiului București ca locuri alocate peste 
numărul de locuri acordat prin planul de 
școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la 
clasă. 
Nu se alocă locuri speciale pentru candidații 
rromi la clasele/unitățile de învățământ 
profesional la care se organizează preselecție și 
nici la calificările din oferta pentru învățământul 
dual la care, conform procedurii de admitere, se 
organizează probe eliminatorii sau probe de 
admitere independent de numărul candidaților 
înscriși pe numărul de locuri disponibile. 

Data-limită/Perioada Activitatea  
27 mai 2022 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență 

la etnia rromă. 
N O T Ă: 
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia 
rromă pot fi eliberate și online. În această 
situație, recomandarea este transmisă, prin e-
mail, unității de învățământ din care provine 
candidatul, în format PDF, având semnătura 
electronică a emitentului. Răspunderea pentru 
autenticitatea și conținutul recomandării revine 
atât organizației rromilor 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 rromă. 

27 mai 2022 Depunerea și înregistrarea de către 
părinte/reprezentantul legal a recomandării 
scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea 
de învățământ de proveniență, în vederea 
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru 
rromi 
N O T Ă: 
Orice recomandare depusă la unitatea de 
învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi 
luată în considerare pentru nicio etapă de 
admitere în învățământul profesional și dual de 
stat pentru anul școlar 2022-2023. 

Admiterea pe locurile speciale pentru 
rromi 

 

4-5 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat pe 
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locurile speciale pentru rromi de către candidații 
care solicită acest lucru și de către părinții 
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la 
unitatea de învățământ sau prin formular 
transmis electronic. 
N O T Ă: 
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi 
luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 
conduce la o repartizare nedorită! 

6 iulie 2022 Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe 
locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București 

7 iulie 2022 Repartizarea candidaților pe locurile speciale 
pentru rromi și comunicarea rezultatelor 
candidaților. 
N O T Ă: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se 
face în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa 
de înscriere, conform unei proceduri stabilite de 
către comisia de admitere județeană/a 
municipiului București, publicată pe site-ul 
inspectoratului școlar județean/al municipiului 
București și comunicată unităților de învățământ 
până la data de 3 iunie 2022. 
Mediile de admitere pentru candidații rromi care 
candidează pe locurile speciale pentru rromi în 
învățământul profesional și dual de stat se 
calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 
Metodologia de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul profesional de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației 
naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, 
cu completările ulterioare, indiferent dacă la 
acea calificare profesională se organizează probă 
suplimentară de admitere. 
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de 
înscriere în vederea participării la etapele 
ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale 

speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă 

Pregătirea admiterii  
8 aprilie 2022 Obținerea certificatului de orientare școlară și 

profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care 
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atestă existența unei cerințe educaționale 
speciale a elevului 
N O T Ă: 
Certificatul de orientare școlară și profesională 
este singurul document acceptat, conform 
prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind 
organizarea serviciilor de sprijin educațional 
pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul 
de masă, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru 
admiterea pe locurile distincte alocate 
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de 
masă. 

8 aprilie 2022 Depunerea și înregistrarea de către 
părinte/reprezentantul legal la unitatea de 
învățământ de proveniență a certificatului de 
orientare școlară și profesională emis de 
CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei 
cerințe educaționale speciale a elevului, în 
vederea înscrierii acestuia pe locurile distincte 
alocate în unități de învățământ de masă. 

9 mai 2022 Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de 
învățământ de masă pentru candidații elevi cu 
CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de 
pregătire/calificare) 
N O T Ă: 
Locurile speciale pentru candidații cu CES se 
stabilesc de comisiile de admitere județene/a 
municipiului București ca locuri alocate peste 
numărul de locuri acordat prin planul de 
școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la 
clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru 
candidații cu CES la clasele/unitățile de 
învățământ profesional la care se organizează 
preselecție și nici la calificările din oferta pentru 
învățământul dual la care, conform procedurii de 
admitere, se organizează probe eliminatorii sau 
probe de admitere independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile. 

27 mai 2022 Ședințe de informare și instruire cu părinții și 
elevii, organizate de profesorii diriginți, privind 
admiterea pe locurile distinct alocate pentru 
elevii cu CES. 
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N O T Ă: 
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu 
CES care doresc să candideze pe locuri distincte 
alocate în unități de învățământ de masă și la 
acestea pot participa, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, 
profesional și profesional dual de masă, 
specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și 
alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se 
va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ  
de masă 

4-5 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat pe locuri 
distincte alocate pentru elevii cu CES în unități de 
învățământ de masă de către candidații și de 
către părinții acestora, asistați de diriginții 
claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau 
prin formular transmis electronic. 
N O T Ă: 
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi 
luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 
conduce la o repartizare nedorită! 

4-5 iulie 2022 Depunerea fișelor de înscriere însoțite de 
anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru 
candidații cu CES la ISJ/ISMB — comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 

7 iulie 2022 Repartizarea candidaților pe locurile distincte 
alocate candidaților cu CES în învățământul de 
masă și comunicarea rezultatelor candidaților 
N O T Ă: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru 
candidații cu CES se face în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza 
opțiunilor completate în fișa de înscriere, 
conform unei proceduri stabilite de către comisia 
de admitere județeană/a municipiului București, 
publicată pe site-ul inspectoratului școlar 
județean/al municipiului București și comunicată 
unităților de învățământ până la data de 3 iunie 
2022. 
Mediile de admitere pentru candidații cu CES 
care candidează pe locurile special destinate 
acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. 
a) din Metodologia de organizare și desfășurare 
a admiterii în învățământul profesional de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației 
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naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, 
cu completările ulterioare, indiferent dacă la 
acea calificare profesională se organizează probă 
suplimentară de admitere. 
Candidații nerepartizați pe locurile distinct 
alocate candidaților cu CES, precum și cei care au 
fost repartizați, dar care solicită, în scris, 
renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor 
ridica fișele de înscriere la învățământul 
profesional și dual pentru participarea la etapele 
ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru 
înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual) 

4-6 iulie 2022 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru 
învățământul special. 
Repartizarea se face conform unei proceduri 
stabilite de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, publicată pe 
site-ul inspectoratului școlar județean/al 
municipiului București și comunicată unităților 
de învățământ până la data de 3 iunie 2022. 
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea 
de repartizare computerizată a candidaților, în 
funcție de opțiunile exprimate de aceștia. 
N O T Ă: 
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru 
învățământul profesional special sunt similare cu 
cele prevăzute de reglementările pentru 
învățământul liceal special, incluse în 
metodologia de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul liceal de stat. 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 
 

Etapa I de admitere în învățământul 
profesional de stat 

 

4-8 iulie 2022 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial 
completează, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minori, 
fișa de înscriere în învățământul profesional și 
dual de stat cu informațiile privind datele 
personale ale absolvenților claselor a VIII-a, 
mediile generale de absolvire, notele și mediile 
obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, 
prin tipărirea acestora din aplicația informatică 
centralizată. 
Eliberarea de către unitățile de învățământ 
gimnazial a fișei de înscriere în învățământul 
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profesional și dual de stat, pentru candidații care 
solicită aceasta. 
La solicitarea candidaților care au susținut și 
promovat probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu 
fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 
completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 
N O T Ă: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se 
eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a 
VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în 
stare de corigență sau repetenție. 

4-8 iulie 2022 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ 
care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional, pe baza fișei de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat. 
Unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional 
oferă informațiile și îndrumările necesare pentru 
completarea de către candidați a opțiunilor 
pentru calificările profesionale din oferta școlii. 
N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 
Pot participa la această etapă atât candidații 
rromi - nerepartizați pe locurile speciale 
destinate acestora, cât și candidații cu CES - 
nerepartizați pe locurile speciale destinate 
acestora sau care au renunțat, în scris, la locul 
ocupat. 

8 iulie 2022 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care 
au ofertă pentru învățământul profesional, a 
listei candidaților înscriși în învățământul 
profesional. 
La unitățile de învățământ și calificările la care nu 
se organizează preselecție, iar numărul 
candidaților înscriși la unitatea de învățământ 
este mai mare decât numărul de locuri 
disponibile, se afișează și precizări detaliate 
privind organizarea probelor suplimentare de 
admitere, inclusiv a eventualelor probe 
eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
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organizatorice). Se va preciza dacă se 
organizează proba suplimentară de admitere 
pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările profesională(e) la care 
numărul de candidați depășește numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 
calificări pentru care nu s-a organizat proba 
suplimentară, în situația în care candidații au 
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situației cu 
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în 
învățământul profesional, pentru fiecare 
calificare profesională. 
Unitățile de învățământ care organizează 
preselecție afișează lista candidaților înscriși la 
învățământul profesional de stat la calificările 
pentru care se organizează preselecție, precum și 
procedura de preselecție. 

11-12 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează sesiune de 
preselecție 

Derularea probei de preselecție în unitățile de 
învățământ în care s-a decis organizarea 
acesteia, conform graficului stabilit și afișat de 
fiecare unitate de învățământ care organizează 
preselecție. 

11-12 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează sesiune de 
preselecție 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție 
de către unitatea de învățământ care a organizat 
sesiunea de preselecție. 
Rezultatele probelor de preselecție se afișează la 
sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 
privind posibilitatea înscrierii candidaților 
respinși, în aceeași etapă de admitere, la o 
unitate de învățământ și calificări la care nu s-au 
organizat probe de preselecție în învățământul 
profesional sau probe eliminatorii în învățământ 
dual până la termenul stabilit prin calendarul 
admiterii în învățământul profesional, respectiv 
în învățământul dual. 
În situația în care numărul celor admiși în urma 
preselecției este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor 
sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea 
că urmează o probă suplimentară de admitere și 
de informații detaliate privind organizarea 
acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). 
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Secretariatele unităților de învățământ care 
organizează admiterea în învățământul 
profesional eliberează, la cererea candidaților 
respinși la preselecție, fișele de înscriere la 
învățământul profesional și dual în vederea 
înscrierii la alte unități de învățământ care 
organizează învățământ profesional sau dual la 
calificări la care nu s-au organizat probe de 
preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul 
învățământului dual). 

11-13 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează sesiune de 
preselecție 

Ridicarea de către candidații respinși la 
preselecție a fișelor de înscriere la învățământul 
profesional și dual de stat de la unitatea de 
învățământ care a organizat sesiunea de 
preselecție. 
N O T Ă: 
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a 
organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele 
de înscriere, fiind considerați înscriși pentru 
celelalte calificări profesionale pe care le-au 
marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii 
fișelor de înscriere de către candidații admiși la 
preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi 
admiși alți candidați care au susținut și promovat 
proba respectivă de preselecție, în ordinea 
rezultatelor obținute la această probă. 

11-13 iulie 2022 Înscrierea candidaților respinși la preselecție la 
unitățile de învățământ care școlarizează în 
învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la 
care nu s-au organizat probe de preselecție, 
respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat. 
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu 
s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute 
mai sus, precum și cei care au renunțat la locul 
ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, 
se pot înscrie și candidați care au fost respinși la 
probe eliminatorii organizate în învățământul 
dual. 
N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 
Înscrierea candidaților respinși la unitățile de 
învățământ care au organizat preselecție și care 
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au ridicat fișa de înscriere se face pe baza 
aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru 
următoarea unitate de învățământ și a 
calificărilor profesionale pentru care optează. 

13 iulie 2022 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional de stat, a listei 
candidaților înscriși la învățământul profesional 
de stat. 
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, 
ora, acte necesare de identitate a candidaților, 
alte detalii organizatorice) privind organizarea 
probei suplimentare de admitere, la unitățile de 
învățământ unde numărul de candidați înscriși 
este mai mare decât numărul locurilor oferite — 
situație în care se va preciza dacă se organizează 
proba suplimentară de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidați depășește numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 
calificări pentru care nu s-a organizat proba 
suplimentară, în situația în care candidații au 
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situației cu 
numărul de candidați înscriși la învățământul 
profesional, pentru fiecare calificare 
profesională. 

14 iulie 2022 Desfășurarea probei suplimentare de admitere. 
N O T Ă: 
Proba suplimentară de admitere se organizează 
numai la unitățile de învățământ pentru care 
numărul celor înscriși este mai mare decât 
numărul locurilor disponibile, în condițiile mai 
sus menționate referitoare la anunțarea 
candidaților cu privire la organizarea probei 
suplimentare de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidați depășește numărul de 
locuri. 

14 iulie 2022 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de 
admitere de către unitățile de învățământ care 
au organizat proba 

15 iulie 2022 Depunerea contestațiilor la proba suplimentară 
de admitere. 
Rezolvarea contestațiilor. 
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Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de 
admitere în urma rezolvării contestațiilor de 
către unitățile de învățământ care au organizat 
proba suplimentară de admitere. 
Calcularea de către comisiile de admitere din 
unitățile de învățământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul 
profesional. 
Transmiterea la comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat, 
de către toate unitățile de învățământ, indiferent 
dacă au desfășurat sau nu proba de 
preselecție/admitere. 

15 iulie 2022 Validarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, pentru 
învățământul profesional de stat, a listei 
candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat. 
Afișarea de către unitățile de învățământ care au 
ofertă pentru învățământul profesional a listei 
candidaților admiși și a celor respinși la 
învățământul profesional de stat. 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidații admiși, respectiv 
ridicarea fișelor de înscriere de către candidații 
respinși. 
Afișarea precizării prin care candidații admiși la 
clase/grupe cu efective care în urma primei 
etape de admitere se află sub efectivul minim 
necesar constituirii formațiunilor de studii sunt 
înștiințați că după depunerea dosarelor de 
înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva 
completării în urma etapei a II-a de admitere a 
numărului de locuri minim necesar pentru 
constituirea formațiunilor de studii, iar în situația 
în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa 
suficiente locuri pentru constituirea efectivelor 
minime, se poate decide redistribuirea 
candidaților, prin comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, în limita 
locurilor disponibile la alte clase sau unități 
școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor 
fi invitați să participe. 
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18-21 iulie 2022 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul 
profesional și dual de către candidații declarați 
respinși. 
Candidații respinși la etapa I de admitere în 
învățământul profesional și în învățământul dual 
se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional, în învățământul dual 
sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

18-21 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de 
învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau 
nedepunerii dosarelor de înscriere de către 
candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia 
pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor 
obținute la admiterea organizată în această 
etapă, cu condiția încadrării în termenul de 
depunere a dosarelor de înscriere. 

21 iulie 2022 Transmiterea de către unitățile de învățământ 
care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional la comisia județeană/a municipiului 
București de admitere a situației locurilor rămase 
libere în urma finalizării depunerii dosarelor de 
înscriere a candidaților admiși în această etapă 
de admitere. 

22 iulie 2022 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de 
admitere județeană/a municipiului București nu 
va repartiza candidați la calificările la care s-a 
organizat preselecție. 

22 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la unitățile de 
învățământ profesional a situației rezolvării 
cazurilor speciale. 
Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la toate 
unitățile de învățământ gimnazial a situației 
locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual din județ/municipiul 
București. 

22 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la unitățile de 
învățământ profesional a situației rezolvării 
cazurilor speciale. 
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Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la toate 
unitățile de învățământ gimnazial a situației 
locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual din județ/municipiul 
București. 

25 iulie 2022 Afișarea de către unitățile de învățământ 
profesional a listei candidaților înmatriculați și a 
situației cu locurile rămase libere în învățământul 
profesional, după depunerea dosarelor de 
înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea 
cazurilor speciale. 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de 
internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a 
de 
admitere în învățământul profesional de stat din 
județ/municipiul București. 
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a 
organizat preselecție, aceștia vor fi considerați 
înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe 
care le-au marcat în fișa de înscriere. 
Transmiterea de către comisia de admitere în 
învățământul profesional de stat din unitatea de 
învățământ, în format electronic și în scris, către 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București a listelor actualizate cu candidații 
înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 
învățământul profesional de stat. 

25 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la toate 
unitățile de. 
învățământ gimnazial a situației locurilor libere 
pentru etapa a II-a de admitere la învățământul 
profesional de stat, cu evidențierea distinctă a 
celor din învățământul dual din județ/municipiul 
București. 

25 iulie 2022 Afișarea de către toate unitățile de învățământ 
gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a 
II-a de admitere în învățământul profesional de 
stat din județ/municipiul București. 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de 
internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a 
de 
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admitere în învățământul profesional de stat din 
județ/municipiul București. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul 
profesional de stat 

 

26-28 iulie 2022 Eliberarea de către unitățile de învățământ 
gimnazial a fișelor de înscriere pentru 
învățământul profesional și dual de stat pentru 
candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de 
înscriere în etapa I de admitere în învățământul 
profesional de stat sau în învățământul dual. 
La solicitarea candidaților care au susținut și au 
promovat probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu 
fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 
completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 
N O T Ă: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

26-28 iulie 2022 Înscrierea candidaților care nu au participat la 
etapa I de admitere sau care au participat, dar nu 
au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar 
nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau 
învățământul profesional, la unitățile de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul profesional, pe baza fișei de 
înscriere în învățământul profesional și dual de 
stat. 
Unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional 
oferă informațiile și îndrumările necesare pentru 
completarea de către candidați a opțiunilor 
pentru calificările profesionale din oferta școlii. 
N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 
Pot participa la această etapă atât candidații 
rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe 
locurile speciale destinate acestora. 

28 iulie 2022 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care 
au ofertă pentru învățământul profesional, a 
listei candidaților înscriși în învățământul 
profesional. 
Pentru unitățile de învățământ și calificările 
profesionale la care se organizează probe de 
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preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de 
admitere, indiferent de numărul candidaților 
înscriși, precum și pentru cele la care se 
organizează probă de admitere ca urmare a 
depășirii numărului de candidați înscriși față de 
numărul locurilor disponibile, se vor afișa 
împreună cu lista candidaților înscriși și 
informațiile privind derularea acestor probe 
(data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte 
de identitate necesare candidaților, alte detalii 
organizatorice). 
Se va preciza dacă se organizează proba 
suplimentară de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidați depășește numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 
calificări pentru care nu se organizează proba 
suplimentară, în situația în care candidații au 
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
În situația locurilor rămase libere se va preciza în 
mod expres situația locurilor libere la care se 
organizează sesiune de preselecție, însoțită de 
mențiunea că în cazul candidaților respinși la 
proba de preselecție în etapa a II-a de admitere 
care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv 
pentru calificări profesionale la care unitatea de 
învățământ nu organizează preselecție, aceștia 
vor fi repartizați de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București pe locurile 
libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.  
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situației cu 
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în 
învățământul profesional, pentru fiecare 
calificare profesională Unitățile de învățământ 
care organizează preselecție afișează lista 
candidaților înscriși la învățământul profesional 
de stat la calificările pentru care se organizează 
preselecție, precum și procedura de preselecție. 

29 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează sesiune de 
preselecție 

Derularea probei de preselecție în unitățile de 
învățământ în care s-a decis organizarea 
acesteia, conform graficului stabilit și afișat de 
fiecare unitate de învățământ care organizează 
preselecție 

29 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție 
de către unitatea de învățământ care a organizat 
sesiunea de preselecție. 
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care se organizează sesiune de 
preselecție 

Rezultatele probelor de preselecție se afișează la 
sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 
privind posibilitatea candidaților respinși de a fi 
repartizați pe locurile libere după finalizarea 
etapei a II-a de admitere de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 
Secretariatele unităților de învățământ care 
organizează admiterea în învățământul 
profesional eliberează, la cererea candidaților 
respinși la preselecție, fișele de înscriere la 
învățământul profesional și dual în vederea 
participării la etapa de repartizări și redistribuiri 
pe locurile libere. 
Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a 
de admitere, de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București. 
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a 
organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele 
de înscriere, fiind considerați înscriși pentru 
celelalte calificări profesionale pe care le-au 
marcat în fișa de înscriere. 
În situația în care numărul celor admiși în urma 
preselecției este mai mare decât numărul 
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor 
sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea 
că urmează o probă suplimentară de admitere și 
de informații detaliate privind organizarea 
acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). Rezultatele obținute la probele 
de preselecție nu pot fi contestate. 

1 august 2022 Derularea probei suplimentare de admitere în 
unitățile de învățământ la care numărul de 
candidați depășește numărul de locuri. 

1 august 2022 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de 
admitere de către unitățile de învățământ care 
au organizat proba. 

2 august 2022 Depunerea contestațiilor la proba suplimentară 
de admitere. 
Rezolvarea contestațiilor la proba suplimentară 
de admitere. 
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de 
admitere în urma rezolvării contestațiilor de 
către unitățile de învățământ care au organizat 
proba suplimentară de admitere. 
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Calcularea de către comisiile de admitere din 
unitățile de învățământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul 
profesional. 
Transmiterea la comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat de 
către toate unitățile de învățământ, indiferent 
dacă au desfășurat sau nu proba de 
preselecție/admitere. 

3 august 2022 Validarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București pentru 
învățământul profesional de stat a listei 
candidaților declarați admiși în învățământul 
profesional de stat. 
Afișarea de către unitățile de învățământ care au 
ofertă pentru învățământul profesional a listei 
candidaților admiși și a celor respinși la 
învățământul profesional de stat. 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidații admiși, respectiv 
ridicarea fișelor de înscriere de către candidații 
respinși. 
Afișarea de precizări prin care candidații admiși 
la clase/grupe cu efective care în urma etapei a 
II-a de admitere se află sub efectivul minim 
necesar constituirii formațiunilor de studii sunt 
înștiințați că, după depunerea dosarelor de 
înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva 
completării numărului de locuri minim necesar 
pentru constituirea formațiunilor de studii, prin 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București, prin repartizarea de alți candidați și, 
după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe 
publice la care vor fi invitați să participe. 

4-5 și 8 august 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de 
învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau 
nedepunerii dosarelor de înscriere de către 
candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia 
pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor 
obținute la admiterea organizată în această 
etapă, cu condiția încadrării în termenul de 
depunere a dosarelor de înscriere. 
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8 august 2022 Transmiterea de către comisia de admitere în 

învățământul profesional de stat din unitatea de 
învățământ, în format electronic și în scris, către 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București a listelor finale cu candidații 
înmatriculați și a situației locurilor neocupate în 
învățământul profesional de stat, inclusiv în 
învățământul dual. 
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în 
ofertă calificări la care, conform propriilor 
proceduri de admitere, se organizează sesiune de 
preselecție în învățământul profesional sau 
calificări în învățământul dual la care au prevăzut 
probe eliminatorii și/sau probe de admitere în 
învățământul dual independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile, dar care, în urma consultării cu 
operatorii economici și cu acordul acestora, sunt 
interesate să își completeze locurile libere în 
cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire 
organizate de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, informează 
în scris comisia de admitere județeană/a 
municipiului București cu privire la acest acord. 

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri 
pe locurile libere și rezolvarea cazurilor 
speciale de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București 

 

9-10 august 2022 Afișarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei cu 
locurile libere și a graficului activităților de 
repartizare și redistribuire pe locurile libere și de 
rezolvare a cazurilor speciale. 
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a 
activităților de repartizare și redistribuire pe 
locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale. 

9-10 august 2022 
(conform graficului afișat de comisia de 
admitere județeană/a municipiului 
București) 

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 
Repartizarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a 
candidaților care nu au participat sau nu au fost 
admiși la etapele anterioare de admitere, atât la 
învățământul liceal, cât și la cel profesional și 
dual, sau au fost admiși, dar nu au confirmat 
locurile ocupate prin depunerea dosarelor de 
înscriere. 
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Rezolvarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situațiilor 
de la nivelul unităților de învățământ la care, în 
urma celor două etape de admitere, nu s-au 
constituit în limitele legale formațiuni de studiu, 
prin redistribuirea candidaților admiși la 
clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit 
efectivele minime legale. 
Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la 
care sunt invitați candidații care au fost admiși la 
calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile 
minime de constituire a formațiunilor de studiu, 
precum și părinții/tutorii legali ai acestora. 
N O T Ă: 
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile 
de învățământ și calificările la care, conform 
propriilor proceduri de admitere, este prevăzută 
sesiune de preselecție la admiterea în 
învățământul profesional, iar în cazul 
învățământului dual, probe eliminatorii sau 
probe de admitere independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al 
unității de învățământ, transmis în urma 
consultării cu operatorii economici. 
Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București către 
unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional de 
stat a situației finale privind candidații admiși, pe 
formațiuni de studiu legal constituite. 

10 august 2022 Afișarea de către unitățile de învățământ 
profesional a candidaților înmatriculați și a 
situației cu locurile rămase libere în învățământul 
profesional, după depunerea dosarelor de 
înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, 
repartizările și redistribuirile realizate prin 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București. 

10 august 2022 Transmiterea către Centrul Național de Admitere 
a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, 
prin confirmarea încheierii operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată.  
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ANEXA Nr. 2 

CALENDARUL 

admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
național al calificărilor, pentru anul școlar 2022-2023 

Data-limită/Perioada Activitatea 
Pregătirea admiterii  

1 martie 2022 Anunțarea de către inspectoratele școlare a 
metodologiei de organizare a probei de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
Transmiterea de către Comisia națională de 
admitere a modelului fișei de înscriere în anul 
școlar 2022-2023 în învățământul profesional și 
în învățământul dual de stat. 

9 mai 2022 Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru 
învățământul dual, concretizată în domenii de 
pregătire și calificări profesionale, cu 
evidențierea operatorilor economici parteneri și 
a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre 
aceștia, la sediul unităților de învățământ 
gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu 
ofertă educațională pentru învățământul dual. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de 
învățământ gimnazial și la nivel județean, 
cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa 
a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al 
învățământului din România (SIIIR), prin 
verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor 
privind elevii și formațiunile de studiu la care 
aceștia sunt asociați. 
Tipărirea informațiilor despre admitere în 
broșura care va cuprinde în secțiuni distincte 
informații despre admiterea în învățământul 
liceal, în învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023. 
Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor 
școlare. 

9-13 mai 2022 Transmiterea în unitățile de învățământ 
gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile 
privind admiterea în învățământul liceal, în 
învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023. 
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și 
pe site-ul acestora a graficului ședințelor de 
informare a elevilor și părinților cu privire la 
admiterea în învățământul profesional, inclusiv 
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în învățământul dual, a metodologiei și a 
calendarului admiterii, a modului de completare 
a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul 
profesional și învățământul dual de stat, precum 
și a unei adrese de e-mail și a unui număr de 
telefon dedicate admiterii. 

20 mai 2022 Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor 
care cuprind informații despre admitere pentru 
fiecare județ/municipiul București, în versiune 
electronică și tipărită. 

 
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în 

învățământul dual 
1 martie-13 mai 2022 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 

2021-2022, școlarizează elevi în clasa a VIII-a 
învățământ gimnazial organizează și desfășoară 
activități de orientare și consiliere cu elevii de 
clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea 
cerințelor pieței muncii și a oportunităților 
pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin 
învățământul profesional, cu evidențierea 
oportunităților oferite de învățământul dual. 
Activitățile de orientare și consiliere se derulează 
cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului 
județean de resurse și asistență educațională 
(CJRAE)/Centrului Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și 
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în 
învățământul profesional de stat și învățământul 
dual. 
Acțiunile menționate se pot organiza și prin 
mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferință online, materiale postate pe 
paginile de internet ale unităților de învățământ, 
CJRAE, inspectoratelor școlare etc.). 

16 mai-3 iunie 2022 Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate 
unitățile de învățământ gimnazial cu elevii de 
clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru 
prezentarea metodologiei și a calendarului 
admiterii, a procedurilor de admitere și a planului 
de școlarizare în învățământul profesional de 
stat, inclusiv în învățământul dual, a modului de 
completare a opțiunilor din fișa de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat. 
În județele care au plan de școlarizare în 
învățământul dual se prezintă, în mod 
obligatoriu, aspectele specifice privind 
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învățământul dual. Acțiunile menționate se pot 
organiza și prin mijloace electronice de 
comunicare (telefon, e-mail, videoconferință 
online etc.). 

16-27 mai 2022 Inspectoratul școlar județean (ISJ)/Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București (ISMB) 
organizează târgul ofertelor educaționale. 
Pentru prezentarea ofertei educaționale în 
cadrul acestui eveniment, unitățile de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul dual și/sau pentru învățământul 
profesional de stat vor implica și operatorii 
economici parteneri. Târgul ofertelor 
educaționale va avea și o secțiune dedicată 
ofertei educaționale la nivel regional. 
Acțiunile menționate se pot organiza și prin 
mijloace electronice de comunicare (e-mail, 
videoconferință online, materiale postate pe 
paginile de internet ale unităților de învățământ, 
CJRAE, ISJ/ISMB etc.). 

8 iunie 2022 Transmiterea de către fiecare unitate de 
învățământ gimnazial către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a bazei de 
date cuprinzând mediile generale de absolvire 
ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei 
elevilor corigenți, repetenți, cu situația 
neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea 
acestor informații în aplicația informatică 
centralizată. 

9 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere 
județene/a municipiului București către Comisia 
națională de admitere a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenților 
clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării 
operațiunilor specifice completării acestor date 
în aplicația informatică centralizată. 

 
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

-- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în 
limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne 

- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în 
limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă 

(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional și 
dual) 

11-13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de 
înscriere pentru candidații care doresc să 
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participe la probe de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 
N O T Ă: 
Se va utiliza același model de anexă la fișa de 
înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fișa de 
înscriere pentru admiterea în învățământul liceal 
(„Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la 
probele de aptitudini sau la probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă”). 

16-17 mai 2022 Înscrierea candidaților pentru probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă și transmiterea/completarea anexelor 
fișelor de înscriere. 
N O T Ă: 
Documentele necesare pentru recunoașterea și 
echivalarea rezultatelor obținute la examene cu 
recunoaștere internațională pentru certificarea 
competențelor lingvistice în limbi străine cu 
proba de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 
program bilingv de predare a unei limbi moderne 
de circulație internațională pot fi 
depuse/transmise la unitatea de învățământ de 
proveniență până la data de 23 mai 2022. 

18-20 mai 2022 Desfășurarea probelor de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
Depunerea contestațiilor la probele de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
(dacă există prevederi metodologice privind 
contestarea probelor). 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după 
contestații, la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listelor cu 
rezultatele finale la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, 
prin completarea acestora în aplicația 
informatică centralizată. 

30-31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de 
înscriere de la unitățile la care candidații au 
susținut probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de 
înscriere ale candidaților care au participat la 
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probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
maternă la unitățile de învățământ gimnazial 
absolvite. 

8 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere 
județene/a municipiului București, în format 
electronic, către Centrul Național de Admitere a 
listei candidaților care au promovat probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin 
introducerea și confirmarea finalizării 
introducerii acestora în aplicația informatică 
centralizată. 

 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022 Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de 
către inspectorii școlari pentru minorități privind 
prezentarea procedurilor de admitere pe locurile 
speciale pentru rromi. 
Ședințe de informare și instruire cu părinții și 
elevii privind admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi. 
N O T Ă: 
După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal 
de informare/instruire. 

9 mai 2022 Afișarea locurilor speciale pentru candidații 
rromi 
N O T Ă: 
Pentru învățământul dual, locurile speciale 
pentru candidații rromi se stabilesc de comisiile 
de admitere județene/a municipiului București 
împreună cu operatorii economici și se alocă 
numai după acordul în scris al respectivilor 
operatori, ca locuri alocate peste numărul de 
locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita 
a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de 
calificare.  
Nu se alocă locuri speciale pentru candidații 
rromi la clasele/unitățile de învățământ 
profesional la care se organizează preselecție și 
nici la calificările din oferta pentru învățământul 
dual la care, conform procedurii de admitere, se 
organizează probe eliminatorii sau probe de 
admitere independent de numărul candidaților 
înscriși pe numărul de locuri disponibile. 
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27 mai 2022 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență 
la etnia rromă. 
N O T Ă: 
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia 
rromă pot fi eliberate și online. În această 
situație, recomandarea este transmisă, prin e-
mail, unității de învățământ din care provine 
candidatul, în format PDF, având semnătura 
electronică a emitentului. Răspunderea pentru 
autenticitatea și conținutul recomandării revine 
atât organizației rromilor 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 rromă. 

27 mai 2022 Depunerea și înregistrarea de către 
părinte/reprezentantul legal a recomandării 
scrise de apartenență la etnia rromă la unitatea 
de învățământ de proveniență, în vederea 
înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru 
rromi. 
N O T Ă: 
Orice recomandare depusă la unitatea de 
învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi 
luată în considerare pentru nicio etapă de 
admitere în învățământul profesional și dual de 
stat pentru anul școlar 2022-2023. 

 

Admiterea pe locurile speciale pentru rromi 

4-5 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat pe 
locurile speciale pentru rromi de către candidații 
care solicită acest lucru și de către părinții 
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la 
unitatea de învățământ sau prin formular 
transmis electronic. 
N O T Ă: 
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi 
luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 
conduce la o repartizare nedorită. 

6 iulie 2022 Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe 
locurile speciale pentru rromi la ISJ/ISMB — 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București. 
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7 iulie 2022 Repartizarea candidaților pe locurile speciale 
pentru rromi și comunicarea rezultatelor 
candidaților. 
N O T Ă: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se 
face în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa 
de înscriere, conform unei proceduri stabilite de 
către comisia de admitere județeană/a 
municipiului București, publicată pe site-ul 
inspectoratului școlar județean/al Municipiului 
București și comunicată unităților de învățământ 
până la data de 3 iunie 2022. 
Mediile de admitere pentru candidații rromi care 
candidează pe locurile speciale pentru rromi în 
învățământul profesional și dual de stat se 
calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din 
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare 
a admiterii în învățământul dual pentru calificări 
profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
național al calificărilor, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Pot fi repartizați candidați rromi la clasele de 
învățământ dual la care, conform procedurii de 
admitere, nu se organizează probe de admitere 
independent de numărul candidaților înscriși pe 
numărul de locuri disponibile, numai după 
primirea acordului scris din partea operatorului 
economic implicat în formațiunea de învățământ 
dual respectivă de alocare a locurilor 
suplimentare pentru rromi peste numărul de 
locuri solicitate inițial de operatorul economic 
respectiv pentru școlarizarea în învățământul 
dual. 
Candidații nerepartizați vor ridica fișele de 
înscriere în vederea participării la etapele 
ulterioare de admitere. 

 
Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale 

speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă 
Pregătirea admiterii 

8 aprilie 2022 Obținerea certificatului de orientare școlară și 
profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care 
atestă existența unei cerințe educaționale 
speciale a elevului. 
N O T Ă: 
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Certificatul de orientare școlară și profesională 
este singurul document acceptat, conform 
prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind 
organizarea serviciilor de sprijin educațional 
pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul 
de masă, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru 
admiterea pe locurile distincte alocate 
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de 
masă. 

8 aprilie 2022 Depunerea și înregistrarea de către 
părinte/reprezentantul legal la unitatea de 
învățământ de 
proveniență a certificatului de orientare școlară 
și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care 
atestă existența unei cerințe educaționale 
speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia 
pe locurile distincte alocate în unități de 
învățământ de masă. 

9 mai 2022 Afișarea locurilor distincte alocate în unitățile de 
învățământ de masă pentru candidații elevi cu 
CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de 
pregătire/calificare). 
N O T Ă: 
Pentru învățământul dual, locurile speciale 
pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile 
de admitere județene/a municipiului București 
împreună cu operatorii economici și se alocă 
numai după acordul în scris al respectivilor 
operatori ca locuri alocate peste numărul de 
locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita 
a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de 
calificare. Nu se alocă locuri speciale pentru 
candidații cu CES la clasele/unitățile de 
învățământ profesional la care se organizează 
preselecție și nici la calificările din oferta pentru 
învățământul dual la care, conform procedurii de 
admitere, se organizează probe eliminatorii sau 
probe de admitere independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile. 

27 mai 2022 Ședințe de informare și instruire cu părinții și 
elevii, organizate de profesorii diriginți, privind 
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admiterea pe locurile distincte alocate pentru 
elevii cu CES. 
N O T Ă: 
Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu 
CES care doresc să candideze pe locuri distincte 
alocate în unități de învățământ de masă și la 
acestea pot participa în calitate de invitați 
reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, 
profesional și profesional dual de masă, 
specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și 
alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se 
va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

 

Admiterea pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ  
de masă 

4-5 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în 
învățământul profesional și dual de stat pe locuri 
distincte alocate pentru elevii cu CES în unități de 
învățământ de masă de către candidații care 
solicită acest lucru și de către părinții acestora, 
asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de 
învățământ sau prin formular transmis 
electronic. 
N O T Ă: 
Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi 
luată în considerare. Orice opțiune greșită poate 
conduce la o repartizare nedorită. 

4-5 iulie 2022 Depunerea fișelor de înscriere însoțite de 
anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru 
candidații cu CES la ISJ/ISMB - comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 

7 iulie 2022 Repartizarea candidaților pe locurile distincte 
alocate candidaților cu CES în învățământul de 
masă și comunicarea rezultatelor candidaților. 
N O T Ă: 
Repartizarea pe locurile speciale pentru 
candidații cu CES se face în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza 
opțiunilor completate în fișa de înscriere, 
conform unei proceduri stabilite de către comisia 
de admitere județeană, respectiv a municipiului 
București, publicată pe site-ul inspectoratului 
școlar județean/al municipiului București și 
comunicată unităților de învățământ până la data 
3 iunie 2022. 
Mediile de admitere pentru candidații cu CES 
care candidează pe locurile special destinate 
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acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. 
a) din Metodologia-cadru de organizare și 
desfășurare a admiterii în învățământul dual 
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform 
Cadrului național al calificărilor, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației naționale nr. 
3.556/2017, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Pot fi repartizați candidați cu CES la clasele de 
învățământ dual la care, conform procedurii de 
admitere, nu se organizează probe de admitere 
independent de numărul candidaților înscriși pe 
numărul de locuri disponibile, numai după 
primirea acordului scris din partea operatorului 
economic implicat în formațiunea de învățământ 
dual respectivă de alocare a locurilor 
suplimentare pentru candidați cu CES peste 
numărul de locuri acordate prin planul de 
școlarizare în învățământul dual. 
Candidații nerepartizați pe locurile distincte 
alocate candidaților cu CES, precum și cei care au 
fost repartizați, dar care solicită, în scris, 
renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor 
ridica fișele de înscriere la învățământul 
profesional și dual pentru participarea la etapele 
ulterioare de admitere. 

Admiterea candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru 
înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual) 

4-6 iulie 2022 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru 
învățământul special. 
Repartizarea se face conform unei proceduri 
stabilite de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, publicată pe 
site-ul inspectoratului școlar județean/al 
municipiului București și comunicată unităților 
de învățământ până la data de 3 iunie 2022. 
Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea 
de repartizare computerizată a candidaților, în 
funcție de opțiunile exprimate de aceștia.  
N O T Ă: 
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru 
învățământul dual special sunt similare cu cele 
prevăzute de reglementările pentru 
învățământul liceal special, incluse în 
metodologia de organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul liceal de stat. 

  



38 
 

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual 

Etapa I de admitere în învățământul 
dual 

 

4-8 iulie 2022 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial 
completează, la cererea elevilor și a 
părinților/reprezentanților legali pentru minorii 
care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa 
de înscriere în învățământul profesional și dual 
de stat cu informațiile privind datele personale 
ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile 
generale de absolvire, notele și mediile obținute 
la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin 
tipărirea acestora din aplicația informatică 
centralizată. 
Eliberarea de către unitățile de învățământ 
gimnazial a fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat, pentru candidații care 
solicită înscrierea în învățământul dual. 
La solicitarea candidaților care au susținut și au 
promovat probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu 
fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 
completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 
N O T Ă: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se 
eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a 
VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în 
stare de corigență sau repetenție. 

4-8 iulie 2022 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ 
care au ofertă educațională pentru învățământul 
dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat. 
Unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul dual oferă 
informațiile și îndrumările necesare pentru 
completarea de către candidați a opțiunilor 
pentru calificările profesionale din oferta școlii. 
N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 
Pot participa la această etapă atât candidații 
rromi - nerepartizați pe locurile speciale 
destinate acestora, cât și candidații cu CES - 
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nerepartizați pe locurile speciale destinate 
acestora. 

8 iulie 2022 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care 
au ofertă pentru învățământ dual, a listei 
candidaților înscriși în învățământul dual. 
În situația în care numărul candidaților înscriși la 
unitatea de învățământ este mai mare decât 
numărul de locuri disponibile, precum și în cazul 
în care s-a decis susținerea de probe de admitere 
indiferent de numărul de candidați înscriși pe 
numărul de locuri disponibile, se afișează și 
precizări detaliate privind organizarea probelor 
de admitere, inclusiv a eventualelor probe 
eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). Se va preciza dacă se 
organizează probe de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidați depășește numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 
calificări pentru care nu s-au organizat probe de 
admitere, în situația în care candidații au optat în 
fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situației cu 
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în 
învățământul dual, pentru fiecare calificare 
profesională. 

11-12 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează probe eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii în unitățile de 
învățământ în care s-a decis organizarea 
acestora, conform graficului stabilit și afișat de 
fiecare unitate de învățământ care organizează 
probe eliminatorii. 

11-12 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează probe eliminatorii 

Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la 
sediul unității de învățământ care a organizat 
probe eliminatorii. 
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în 
cadrul admiterii în învățământul dual se afișează 
la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 
privind posibilitatea înscrierii candidaților 
respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă 
unitate de învățământ care organizează 
învățământ dual la care nu s-au organizat probe 
eliminatorii sau în învățământul profesional la 
unitățile de învățământ și calificările la care nu s-
au organizat probe de preselecție, până la 
termenul stabilit prin calendarul admiterii în 
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învățământul dual, respectiv în învățământul 
profesional. 
În situația în care numărul candidaților admiși în 
urma probelor eliminatorii este mai mare decât 
numărul de locuri disponibile, precum și în cazul 
în care s-a decis susținerea de probe de admitere 
indiferent de numărul de candidați admiși în 
urma probelor eliminatorii, se afișează și 
precizări detaliate privind organizarea probelor 
de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte 
necesare de identitate a candidaților, alte detalii 
organizatorice). 
Secretariatele unităților de învățământ care 
organizează admiterea în învățământul dual 
eliberează, la cererea candidaților respinși la 
probele eliminatorii, fișele de înscriere la 
învățământul profesional și dual de stat în 
vederea înscrierii la alte unități de învățământ 
care organizează învățământ profesional sau 
dual la calificări la care nu s-au organizat probe 
de preselecție, respectiv probe eliminatorii în 
cazul învățământului dual. Rezultatele obținute 
la probele eliminatorii nu pot fi contestate.  

11-13 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează probe eliminatorii 

Ridicarea de către candidații respinși la probele 
eliminatorii a fișelor de înscriere la învățământul 
profesional și dual de stat de la unitatea de 
învățământ care a organizat probele. 
N O T Ă: 
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a 
organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica 
fișele de înscriere, fiind considerați înscriși 
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-
au marcat în fișa de înscriere. 
Candidații vor fi informați că, în cazul în care 
numărul candidaților care se vor înscrie la 
calificarea/calificările profesională(e) pentru 
care au optat va fi mai mare decât numărul de 
locuri, se va organiza o probă de admitere. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către 
candidații admiși la probele eliminatorii, pe 
locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți 
candidați care au susținut și promovat probele 
respective, în ordinea rezultatelor obținute la 
aceste probe. 
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11-13 iulie 2022 Înscrierea candidaților respinși la probele 
eliminatorii la unitățile de învățământ care 
școlarizează în învățământul profesional de stat, 
inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe 
eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, 
de preselecție în învățământul profesional, pe 
baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat. Se pot înscrie și alți 
candidați interesați care nu s-au înscris în 
perioadele de înscriere prevăzute mai sus. 
N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 
Înscrierea candidaților respinși la unitățile de 
învățământ care au organizat probe eliminatorii 
și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza 
aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru 
următoarea unitate de învățământ și a 
calificărilor profesionale din învățământul dual 
pentru care optează. 

13 iulie 2022 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământul dual, a listei candidaților înscriși la 
învățământul dual. 
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, 
ora, acte necesare de identitate a candidaților, 
alte detalii organizatorice) privind organizarea 
probelor de admitere la unitățile de învățământ 
unde numărul de candidați înscriși este mai mare 
decât numărul locurilor oferite, precum și în 
cazul în care s-a decis susținerea de probe de 
admitere indiferent de numărul de candidați 
înscriși pe numărul de locuri disponibile - situație 
în care se va preciza dacă se organizează probe 
de admitere pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările la care numărul de 
candidați depășește numărul de locuri, cu 
posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări 
pentru care nu s-au organizat probe de admitere, 
în situația în care candidații au optat în fișa de 
înscriere pentru aceste calificări. 
Transmiterea către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situației cu 
numărul de candidați înscriși la învățământul 
profesional, inclusiv dual, pentru fiecare 
calificare profesională. 
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14 iulie 2022 Desfășurarea probelor de admitere. 

N O T Ă: 
Probele de admitere se organizează numai la 
unitățile de învățământ și pentru calificările 
profesionale pentru care numărul elevilor înscriși 
este mai mare decât numărul locurilor 
disponibile sau în cazul în care s-a decis 
susținerea de probe de admitere indiferent de 
numărul de candidați înscriși pe numărul de 
locuri disponibile în condițiile mai sus 
menționate referitoare la anunțarea candidaților 
cu privire la organizarea de probe de admitere 
pentru toate calificările sau doar la 
calificarea/calificările la care numărul de 
candidați depășește numărul de locuri. 

14 iulie 2022 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în 
învățământul dual de către unitățile de 
învățământ care au organizat aceste probe. 

15 iulie 2022 Depunerea contestațiilor la probele de admitere. 
Rezolvarea contestațiilor. 
Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la 
probele orale nu pot fi contestate. 
Afișarea rezultatelor la probele de admitere în 
urma rezolvării contestațiilor de către unitățile 
de învățământ care le-au organizat. 
Calcularea de către comisiile de admitere din 
unitățile de învățământ a mediilor finale de 
admitere, conform precizărilor de calcul din 
metodologia de admitere în învățământul dual. 
Transmiterea la comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul dual de către toate 
unitățile de învățământ, indiferent dacă au 
desfășurat sau nu probe de admitere. 

15 iulie 2022 Validarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a 
candidaților declarați admiși în învățământul 
dual și în învățământul profesional de stat. 
Afișarea de către unitățile de învățământ care 
organizează învățământ dual a listei candidaților 
admiși și a celor respinși. 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidații admiși, respectiv 
ridicarea fișelor de înscriere de către candidații 
respinși. 
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Afișarea precizării prin care candidații admiși la 
clase/grupe cu efective care în urma primei 
etape de admitere se află sub efectivul minim 
necesar constituirii formațiunilor de studii sunt 
înștiințați că după depunerea dosarelor de 
înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva 
completării în urma etapei a II-a de admitere a 
numărului de locuri minim necesar pentru 
constituirea formațiunilor de studii, iar în situația 
în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa 
suficiente locuri pentru constituirea efectivelor 
minime, se poate decide redistribuirea 
candidaților, prin comisia județeană/a 
municipiului București de admitere, în limita 
locurilor disponibile la alte clase sau unități 
școlare, în cadrul unei ședințe publice la care vor 
fi invitați să participe. 

18-21 iulie 2022 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat de către candidații 
declarați respinși. 
Candidații respinși la etapa I de admitere în 
învățământul profesional și în învățământul dual 
se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional, în învățământul dual 
sau în etapa a II-a de admitere în liceu. 

18-21 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de 
învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau 
nedepunerii dosarelor de înscriere de către 
candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia 
pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor 
obținute la admiterea organizată în această 
etapă, cu condiția încadrării în termenul de 
depunere a dosarelor de înscriere. 

21 iulie 2022 Transmiterea de către unitățile de învățământ 
care au ofertă educațională pentru învățământul 
profesional la comisia județeană/a municipiului 
București de admitere a situației locurilor rămase 
libere în urma finalizării depunerii dosarelor de 
înscriere a candidaților admiși în această etapă 
de admitere. 

22 iulie 2022 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 
Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de 
admitere județeană/a municipiului București nu 
va repartiza candidați la calificări profesionale 
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pentru care s-au organizat probe eliminatorii 
și/sau de admitere. 

22 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la unitățile de 
învățământ profesional a situației rezolvării 
cazurilor speciale. 
Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la toate 
unitățile de învățământ gimnazial a situației 
locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual din județ/municipiul 
București. 

25 iulie 2022 Afișarea de către unitățile de învățământ 
profesional a candidaților înmatriculați și a 
situației cu locurile rămase libere în învățământul 
dual și în învățământul profesional, după 
depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de 
admitere și rezolvarea cazurilor speciale. 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de 
internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a 
de 
admitere în învățământul dual de stat din 
județ/municipiul București. 
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a 
organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi 
considerați înscriși pentru celelalte calificări 
profesionale pe care le-au marcat în fișa de 
înscriere. 
Transmiterea de către comisia de admitere în 
învățământul profesional de stat din unitatea de 
învățământ, în format electronic și în scris, către 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București a listelor actualizate cu candidații 
înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 
învățământul dual. 

25 iulie 2022 Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București la toate 
unitățile de învățământ gimnazial a situației 
locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la 
învățământul profesional de stat, cu evidențierea 
distinctă a celor din învățământul dual din 
județ/municipiul București. 

25 iulie 2022 Afișarea de către toate unitățile de învățământ 
gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a 
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II-a de admitere în învățământul profesional de 
stat din județ/municipiul București, cu 
evidențierea distinctă a celor din învățământul 
dual. 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de 
internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a 
de 
admitere în învățământul profesional de stat din 
județ/municipiul București, cu evidențierea 
distinctă a celor din învățământul dual. 

Etapa a II-a de admitere în învățământul 
dual 

 

26-28 iulie 2022 Eliberarea de către unitățile de învățământ 
gimnazial a fișelor de înscriere pentru 
învățământ 
profesional și dual de stat pentru candidații 
cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa 
I de admitere în învățământul profesional de stat 
sau în învățământul dual. 
La solicitarea candidaților care au susținut și au 
promovat probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă, unitățile de 
învățământ gimnazial eliberează, împreună cu 
fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere 
completată cu rezultatul la proba/probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 
N O T Ă: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere. 

26-28 iulie 2022 Înscrierea candidaților care nu au participat la 
etapa I de admitere sau care au participat, dar nu 
au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar 
nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau 
învățământul profesional, la unitățile de 
învățământ care au ofertă educațională pentru 
învățământ profesional de stat și/sau învățământ 
dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul 
profesional și dual de stat. 
Unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional 
oferă informațiile și îndrumările necesare pentru 
completarea de către candidați a opțiunilor 
pentru calificările profesionale din oferta școlii. 
N O T Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară 
neîncheiată, aflați în stare de corigență sau 
repetenție. 
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Pot participa la această etapă atât candidații 
rromi, cât și candidații cu CES nerepartizați pe 
locurile speciale destinate acestora. 

28 iulie 2022 Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul 
unităților de învățământ care au ofertă pentru 
învățământ dual, a listei candidaților înscriși în 
învățământul dual. 
Pentru unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează probe eliminatorii și/sau 
probe de admitere indiferent de numărul 
candidaților înscriși, precum și pentru cele la care 
se organizează probă suplimentară de admitere 
ca urmare a depășirii numărului de candidați 
înscriși față de numărul locurilor disponibile se 
vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, 
informațiile privind derularea acestor probe 
(data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte 
de identitate necesare candidaților, alte detalii 
organizatorice). 
Se va preciza dacă se organizează proba 
suplimentară de admitere pentru toate 
calificările sau doar la calificarea/calificările la 
care numărul de candidați depășește numărul de 
locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte 
calificări pentru care nu se organizează proba 
suplimentară, în situația în care candidații au 
optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări. 
În situația locurilor rămase libere se va preciza în 
mod expres situația locurilor libere la care se 
organizează probe eliminatorii însoțită de 
mențiunea că în cazul candidaților respinși la 
proba de preselecție în etapa a II-a de admitere 
care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv 
pentru calificări profesionale la care unitatea de 
învățământ nu organizează preselecție, aceștia 
vor fi repartizați de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București pe locurile 
libere după finalizarea etapei a II-a de admitere. 
Transmiterea către comisia județeană de 
admitere a situației cu numărul de candidați 
înscriși pentru admiterea în învățământul dual, 
pentru fiecare calificare profesională. 

29 iulie 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează probe eliminatorii 

Derularea probelor eliminatorii în unitățile de 
învățământ în care s-a decis organizarea acestora 
conform graficului stabilit și afișat de fiecare 
unitate de învățământ care organizează probele 
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eliminatorii pentru calificările respective din 
învățământul dual. 
Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii 
de către unitatea de învățământ care a organizat 
probele eliminatorii pentru calificările 
respective. 
Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la 
sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea 
privind posibilitatea candidaților respinși de a fi 
repartizați pe locurile libere după finalizarea 
etapei a II-a de admitere de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 
Secretariatele unităților de învățământ care 
organizează admiterea în învățământul 
profesional și dual eliberează, la cererea 
candidaților respinși la probele eliminatorii, 
fișele de înscriere la învățământul profesional și 
dual de stat în vederea participării la etapa de 
repartizări și redistribuiri pe locurile libere și 
rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de 
admitere, de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București. 
În situația în care candidații au completat mai 
multe opțiuni, inclusiv pentru calificări 
profesionale la care unitatea de învățământ nu a 
organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica 
fișele de înscriere, fiind considerați înscriși 
pentru celelalte calificări profesionale pe care le-
au marcat în fișa de înscriere. 
N O T Ă: 
Rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi 
contestate. 

1 august 2022 
Pentru candidații care optează pentru 
unitățile de învățământ și calificările la 
care se organizează probe de admitere 
și probe suplimentare de admitere 

Derularea probelor suplimentare de admitere, în 
cazul în care numărul de candidați depășește 
numărul de locuri sau în cazul în care este 
prevăzută organizarea acestora indiferent de 
numărul de candidați înscriși pe numărul de 
locuri disponibile, conform graficului stabilit și 
afișat de fiecare unitate de învățământ care 
organizează probe suplimentare. 

1 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la 
probele suplimentare de admitere de către 
unitățile de învățământ. 

2 august 2022 Depunerea contestațiilor la proba de admitere 
sau la proba suplimentară de admitere. 
Rezolvarea contestațiilor. 
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Afișarea rezultatelor în urma rezolvării 
contestațiilor de către unitățile de învățământ 
care au organizat proba de admitere sau proba 
suplimentară de admitere. 
Calcularea de către comisiile de admitere din 
unitățile de învățământ a mediilor de admitere, 
conform precizărilor de calcul din metodologia 
de admitere în învățământul dual. 
Transmiterea la comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei 
candidaților declarați admiși și a celor respinși la 
admiterea în învățământul profesional de stat și 
în învățământul dual de către toate unitățile de 
învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu 
proba eliminatorie/de admitere. 

3 august 2022 Validarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei 
candidaților declarați admiși în învățământul 
dual. 
Afișarea de către unitățile de învățământ dual a 
listei candidaților admiși și a celor respinși la 
învățământul dual. 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor 
de înscriere de către candidații admiși, respectiv 
ridicarea fișelor de înscriere de către candidații 
respinși. 
Afișarea de precizări prin care candidații admiși 
la clase/grupe cu efective care în urma primei 
etape de admitere se află sub efectivul minim 
necesar constituirii formațiunilor de studii sunt 
înștiințați că după depunerea dosarelor de 
înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva 
completării numărului de locuri minim necesar 
pentru constituirea formațiunilor de studii, prin 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București - prin repartizarea de alți candidați și, 
după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe 
publice la care vor fi invitați să participe. 

4-5 și 8 august 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de 
învățământ la care candidații au fost declarați 
admiși. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere sau 
nedepunerii dosarelor de înscriere de către 
candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia 
pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor 
obținute la admiterea organizată în această 
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etapă, cu condiția încadrării în termenul de 
depunere a dosarelor de înscriere. 

8 august 2022 Transmiterea de către comisia de admitere în 
învățământul profesional de stat din unitatea de 
învățământ, în format electronic și în scris, către 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București a listelor finale cu candidații 
înmatriculați și a situației locurilor neocupate la 
învățământul profesional de stat, inclusiv în 
învățământul dual. 
Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în 
ofertă calificări la care, conform propriilor 
proceduri de admitere, se organizează sesiune de 
preselecție în învățământul profesional sau 
calificări în învățământul dual la care au prevăzut 
probe eliminatorii și/sau probe de admitere în 
învățământul dual independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile, dar care - în urma consultării cu 
operatori economici și cu acordul acestora - sunt 
interesate să își completeze locurile libere în 
cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire 
organizate de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, informează 
în scris comisia de admitere județeană/a 
municipiului București cu privire la acest acord. 

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri 
pe locurile libere și rezolvarea cazurilor 
speciale de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București 

 

9 august 2022 Afișarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a listei cu 
locurile libere și a graficului activităților de 
repartizare și redistribuire pe locurile libere și de 
rezolvare a cazurilor speciale. 
Afișarea graficului, pe zile și intervale orare, a 
activităților de repartizare și redistribuire pe 
locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale. 

9-10 august 2022 
(conform graficului afișat de comisia de 
admitere județeană/a municipiului 
București) 

Repartizarea candidaților din etapa de repartizări 
și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea 
cazurilor speciale de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București. 
Repartizarea se face conform unei proceduri 
stabilite de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, publicată pe 
site-ul inspectoratului școlar județean/al 



50 
 

municipiului București și comunicată unităților 
de învățământ până la data de 11 iulie 2022. 
Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București. 
Repartizarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a 
candidaților care nu au participat sau nu au fost 
admiși la etapele anterioare de admitere, atât la 
învățământul liceal, cât și la cel profesional și 
dual, sau au fost admiși, dar nu și-a depus 
dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la 
care au fost declarați admiși. 
Rezolvarea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a situațiilor 
de la nivelul unităților de învățământ la care, în 
urma celor două etape de admitere, nu s-au 
constituit în limitele legale formațiuni de studiu, 
prin redistribuirea candidaților admiși la 
clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit 
efectivele minime legale. 
Transmiterea de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București către 
unitățile de învățământ care au ofertă 
educațională pentru învățământul profesional de 
stat a situației finale privind candidații admiși, pe 
formațiuni de studiu legal constituite. 
N O T Ă: 
Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile 
de învățământ și calificările la care, conform 
propriilor proceduri de admitere, este prevăzută 
sesiune de preselecție la admiterea în 
învățământul profesional, iar în cazul 
învățământului dual, probe eliminatorii sau 
probe de admitere, independent de numărul 
candidaților înscriși pe numărul de locuri 
disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al 
unității de învățământ, transmis în urma 
consultării cu operatori economici. 

10 august 2022 Afișarea de către unitățile de învățământ 
profesional, inclusiv dual, a candidaților 
înmatriculați și a situației cu locurile rămase 
libere în învățământul profesional și 
învățământul dual, după depunerea dosarelor de 
înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, 
repartizările și redistribuirile realizate prin 
comisia de admitere județeană/a municipiului 
București. 
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10 august 2022 Transmiterea către Centrul Național de Admitere 

a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, 
prin confirmarea încheierii operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată. 

 

 

√ Ordonanța de urgență nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației 

publice, publicată în M.Of. nr. 916 din 24 septembrie 2021 

→ prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din  Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât 

cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, pot fi organizate și desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 31 decembrie 

2021, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul 

pentru anul 2021. 

→ Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea 

unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în M.Of. nr. 270 

din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 3. Prin hotărâri ale Guvernului se stabilește numărul maxim de posturi al fiecărei 

instituții publice și structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

→ la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: 

a) articolul V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în M.Of. 

nr. 834 din 31 august 2021; 

b) articolul II din Ordonanța Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, 

publicată în M.Of. nr. 834 din 31 august 2021. 
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√ Ordonanța de urgență nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea 

Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din 

grijă pentru copii”, publicată în M.Of. nr. 917 din 24 septembrie 2021 

CAPITOLUL I 

SECȚIUNEA 1 

Dispoziții generale 

Art. 1. (1) În scopul asigurării cadrului optim de sprijin pentru copii în contextul 

pandemiei de COVID-19 se aprobă Programul național de suport pentru copii - „Din grijă 

pentru copii”, denumit în continuare Programul, cu o durată de implementare de 2 ani. 

(2) Măsurile de sprijin cuprinse în Program vizează asigurarea suportului 

psihoemoțional pentru copii, precum și sporirea siguranței acestora. 

SECȚIUNEA a 2-a 

Definiții 

Art. 2. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin termenii de mai jos se înțelege: 

a) copil - minorul cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani; 

b) specialist - persoane cu responsabilități profesionale în raport cu diferitele categorii 

de copii. 

SECȚIUNEA a 3-a 

Prioritățile și structura Programului 

Art. 3. Prioritățile Programului sunt: 

a) protejarea integrității psihoemoționale a copiilor prin crearea unor mecanisme de 

evaluare și intervenție pentru asigurarea sănătății psihoemoționale și mintale a acestora în 

perioada pandemiei de COVID-19 și postpandemie; 

b) îmbunătățirea mecanismului de prevenire și intervenție multidisciplinară și în rețea 

pentru situațiile de violență asupra copilului, cu precădere pentru situațiile de violență de 

natură fizică, sexuală și emoțională în cadrul familial, instituțional, comunitar și online. 

Art. 4. Programul este structurat pe următoarele arii de intervenție: 

a) dezvoltarea competențelor specialiștilor care, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, 

intră în contact cu copiii și utilizarea de către aceștia a unor instrumente și proceduri de lucru 

unitare și aplicate; 

b) adaptarea educației psihoemoționale a copiilor pe categorii de vârste și cicluri 

școlare; 
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c) informarea și asigurarea resurselor pentru recunoașterea și prevenirea riscurilor la 

adresa siguranței copiilor, precum și cu privire la posibilitățile de gestionare a sănătății 

psihoemoționale a copiilor, în contextul pandemiei de COVID-19; 

d) dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare și intervenție în cazurile 

de abuzuri și infracțiuni la adresa  copiilor, pentru situațiile care nu necesită intervenția 

imediată a structurilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112; 

e) facilitarea accesului la servicii de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru 

copii; 

f) dezvoltarea capacității instituțiilor care lucrează cu copii pentru desfășurarea de 

activități de prevenire, intervenție, suport, monitorizare și evaluare din perspectiva 

psihoemoțională și a siguranței copiilor. 

CAPITOLUL II 

SECȚIUNEA 1 

Dezvoltarea competențelor specialiștilor 

Art. 5. (1) Ministerul Educației asigură dezvoltarea competențelor specialiștilor care, în 

exercitarea atribuțiilor ce le revin, intră în contact cu copiii și pune la dispoziția acestora cu 

instrumente și proceduri de lucru unitare și aplicate, în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din 

România, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și organizații neguvernamentale 

cu expertiză relevantă în domeniile vizate de Program, prin: 

a) organizarea de programe de formare continuă axate pe dobândirea de competențe 

generale și specifice ale specialiștilor în domeniile vizate de Program, respectiv 

psihoemoțional și siguranța copiilor; 

b) includerea competențelor generale și specifice în domeniul psihoemoțional în 

cuprinsul formării inițiale a personalului didactic; 

c) dezvoltarea de ghiduri, instrumente, protocoale, proceduri și mecanisme pentru 

specialiști în domeniile vizate de Program. 

(2) În îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1), Colegiul Psihologilor din România și 

Colegiul Național al Asistenților Sociali pot încheia parteneriate cu organizații 

neguvernamentale cu experiență relevantă în domeniile vizate de Program. 

Art. 6. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a) și c) se asigură de la 

bugetul de stat, inclusiv din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, în limita 
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creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legile 

bugetare anuale și cele de rectificare, potrivit legii, prin bugetul Ministerului Educației. 

Art. 7. (1) Educația psihoemoțională pentru copii și tineri adaptată pe categorii de 

vârste și cicluri școlare se asigură prin introducerea de către Ministerul Educației în curriculum 

național a tematicilor vizate de domeniile Programului. 

(2) Organizațiile neguvernamentale, acreditate ca furnizori de servicii sociale licențiate, 

de asistență socială ori de intervenție psihoterapeutică, care asigură programe de formare 

continuă acreditate sau care dispun de structuri de psihologie avizate de Colegiul Psihologilor 

din România, pot deveni partenere în implementarea Programului, prin încheierea unor 

protocoale/acorduri de colaborare. 

SECȚIUNEA a 2-a 

Informare și resurse pentru copii și părinți 

Art. 8. Informarea copiilor și a părinților, în sensul art. 4 lit. c), se realizează prin 

dezvoltarea și diseminarea de resurse în domeniile vizate de Program prin intermediul 

specialiștilor, al structurilor asociative ale elevilor și părinților, colegiilor profesionale, 

organizațiilor neguvernamentale, conform Planului de acțiune al Programului. 

SECȚIUNEA a 3-a 

Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare și intervenție pentru 

copii, pentru situațiile care nu necesită intervenția imediată a agențiilor specializate din 

cadrul Serviciului de urgență 112 

Art. 9. (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale înființează numărul unic național 

destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență 

asupra copilului și dezvoltă infrastructura necesară operării acestuia pentru situațiile care nu 

necesită intervenția imediată a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112 

pentru direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. 

(2) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului operează numărul unic 

național, conform unei proceduri unitare de implementare dezvoltate de Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cu respectarea 

dispozițiilor legale în vigoare. 

(3) În situațiile anunțate prin intermediul numărului unic național prevăzut la alin. (1), 

care necesită intervenția agențiilor specializate din cadrul Sistemului național unic pentru 
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apeluri de urgență, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului vor alerta 

Serviciul de urgență 112. 

(4) Poliția Română poate utiliza Sistemul de avertizare a populației în situații de 

urgență „RO-ALERT” în situațiile în care este necesar sprijinul populației pentru căutarea 

copiilor dispăruți. Modalitatea și condițiile de conectare, precum și mecanismul de 

comunicare a mesajelor între sistemele Poliției Române și sistemul „RO-ALERT” se stabilesc 

prin protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române, Departamentul pentru 

Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale. 

(5) Ministerul Educației dezvoltă o aplicație mobilă și online de evaluare 

psihoemoțională destinată copiilor, în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România privind 

structura și conținutul evaluării. 

(6) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), (4) și (5) se asigură de la bugetul de 

stat, inclusiv din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, în limita creditelor de 

angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale 

și cele de rectificare, potrivit legii, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, bugetul 

Ministerului Afacerilor Interne și bugetul Ministerului Educației. 

(7) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot aloca Ministerului Afacerilor 

Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției Române, prin hotărâre a Guvernului, sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea: 

a) cheltuielilor necesare amenajării de spații special destinate ascultării copiilor victime 

ale infracțiunilor, la nivelul I.G.P.R., Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și 

inspectoratelor județene de poliție; 

b) cheltuielilor necesare achiziției de echipamente hardware și software, licențe și 

servicii de mentenanță necesare îndeplinirii atribuțiilor Poliției Române în domeniul 

combaterii pornografiei infantile. 

Art. 10. (1) Numărul național destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, 

exploatare, neglijare și forme de violență asupra copilului, pentru situațiile care nu necesită 

intervenția imediată a agențiilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112, este 119. 

(2) Numărul național 119 este alocat Serviciului de Telecomunicații Speciale. 
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(3) La solicitarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, furnizorii de rețele publice de 

comunicații electronice au obligația de a negocia cu acesta termeni și condiții rezonabile 

pentru deschiderea accesului din rețelele lor la numărul național 119. 

(4) Apelurile la numărul național 119 sunt gratuite pentru utilizatorii finali. 

(5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de 

comunicații electronice destinate publicului au obligația să insereze în sistemul de semnalizare 

indicativul de arie geografică corespunzător ariei geografice, în conformitate cu Planul 

național de numerotație, din care este inițiat orice apel la numărul național 119, cu excepția 

situației în care apelantul utilizează servicii independente de locație. 

(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale utilizează bazele de date cu abonații obținute 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea apelanților 

la numărul național 119. 

(7) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

supraveghează modul în care furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și 

furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului respectă obligațiile 

prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. 

SECȚIUNEA a 4-a 

Facilitarea accesului la servicii psihologice pentru copii 

Art. 11. Serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii se asigură 

de către psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor din România, din domeniile psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, psihoterapie, 

consiliere psihologică, psihologie clinică, organizați în cabinete individuale de psihologie, 

societăți civile profesionale de psihologie, cabinete asociate. 

Art. 12. (1) Decontarea serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică din 

Program se asigură de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament și a creditelor 

bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale și cele de rectificare, prin 

bugetul alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin Agenția Națională de Plăți și 

Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului 

București. 
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(2) Decontarea serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică din Program și 

modalitățile de înscriere în Program se stabilesc în baza unei metodologii, aprobată prin 

hotărâre a Guvernului, în urma consultării Colegiului Psihologilor din România. 

Art. 13. Beneficiarii pachetului de intervenție psihologică decontat prin Program sunt 

copiii și părinții acestora, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) copilul are vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani împliniți la data înscrierii în Program. 

Excepție fac tinerii care au împlinit 18 ani și au calitatea de elev sau copiii care pe parcursul 

programului de intervenție au împlinit 18 ani; 

b) copilul nu a mai beneficiat anterior de servicii psihologice prin intermediul 

Programului; 

c) părintele sau reprezentantul legal al copilului își exprimă acordul cu privire la 

înregistrarea și participarea la Program. 

Art. 14. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog monitorizează 

implementarea serviciilor psihologice pentru copii din cadrul Programului și raportează 

semestrial sau la cerere către Departamentul pentru Responsabilitate Socială și Grupuri 

Vulnerabile date calitative și cantitative privind implementarea serviciilor de intervenție 

psihologică pentru copii, cu respectarea prevederilor standardelor de confidențialitate 

prevăzute de Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 

Art. 15. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 12 se asigură de la bugetul de stat, 

inclusiv din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, potrivit legii, în limita creditelor 

de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare 

anuale și cele de rectificare, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

SECȚIUNEA a 5-a 

Dezvoltarea capacității instituționale de prevenire, intervenție și suport pentru copii 

Art. 16. Dezvoltarea capacității instituționale de prevenire, intervenție, suport din 

perspectiva psihoemoțională și a siguranței copiilor necesară implementării Programului se 

realizează astfel: 

a) la nivelul unităților de învățământ preuniversitar se înființează un compartiment de 

identificare, evaluare și monitorizare periodică a nivelului biopsihopedagogic și social al 

copiilor/elevilor/tinerilor, în vederea asigurării unor programe de intervenție personalizate cu 

scopul creșterii siguranței și incluziunii educaționale și îmbunătățirii climatului școlar prin 

crearea și funcționarea optimă a grupurilor de acțiune antibullying; 
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b) la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se asigură, prin 

angajare/desemnare, un inspector școlar cu pregătire în domeniul psihopedagogiei speciale/ 

psihologiei, care va coordona compartimentele înființate la nivelul unităților de învățământ 

prevăzute la lit. a), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Educației. 

Art. 17. (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Departamentul 

pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, structură fără personalitate 

juridică, care funcționează în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin 

bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

(2) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile 

exercită următoarele funcții: 

a) de coordonare, monitorizare și evaluare a implementării Programului; 

b) de colaborare cu reprezentanții mediului privat în vederea dezvoltării unui cadru 

eficient și sustenabil de responsabilitate socială comunitară; 

c) de facilitare a cooperării interinstituționale în vederea implementării documentelor 

programatice în domeniul protecției și promovării drepturilor categoriilor vulnerabile, precum 

drepturile copilului, drepturile victimelor violenței domestice, ale traficului de persoane și ale 

altor categorii vulnerabile, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, 

denumite în continuare documente programatice; 

d) de monitorizare a implementării documentelor programatice pe baza indicatorilor 

stabiliți; 

e) de raportare către prim-ministru, semestrial și ori de câte ori este cazul, asupra 

progresului realizat în implementarea obiectivelor asumate în cadrul documentelor 

programatice și al Programului; 

f) de planificare și de integrare a datelor și a informațiilor comunicate de către 

instituțiile cu atribuții în domeniu, în vederea formulării propunerilor de măsuri de 

eficientizare a implementării documentelor programatice, a proceselor și procedurilor 

elaborate de către autoritățile administrației publice; 

g) de reprezentare în raporturile cu ministerele, autoritățile administrației publice, cu 

organismele interne și internaționale, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice 

române și străine. 

(3) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile 

este condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. 
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(4) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi 

ale Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgență, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru 

aparatul de lucru al Guvernului. 

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 

Art. 18. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Programului aprobat prin 

prezenta ordonanță de urgență sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu 

modificările ulterioare, precum și ale altor prevederi legale naționale incidente în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal. 

Art. 19. (1) Sumele aferente Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

autorităților administrației publice centrale, inclusiv fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile, în condițiile legii, prin bugetele ministerelor de resort. 

(2) În situația finanțării din fonduri externe rambursabile, contractarea și rambursarea 

împrumuturilor din surse externe se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 20. Se aprobă Planul de acțiune al Programului, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 
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ANEXĂ 

PLAN DE ACȚIUNE 
pentru implementarea Programului național de suport pentru copii în contextul pandemiei 

de COVID-19 -„Din grijă pentru copii” 
 

 
PRIORITATEA 1: Protejarea integrității psihoemoționale a copiilor prin crearea unor 

mecanisme de evaluare și intervenție, pentru asigurarea sănătății mintale a acestora în 
perioada pandemiei și postpandemie 

PRIORITATEA 2: Îmbunătățirea unui mecanism specific de prevenire și intervenție 
multidisciplinară pentru situațiile de violență online, domestică și în școli 

Măsura 1: Dezvoltarea competențelor specialiștilor care, în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu, intră în contact cu diferitele categorii de copii și echiparea acestora cu 
instrumente și proceduri de lucru unitare și aplicate 

 

Activități Rezultatele 
activității 

Indicatori Termene Instituția 
responsabilă 

Formarea continuă a 
specialiștilor axată pe 
dobândirea de 
competențe generale 
și specifice în 
următoarele domenii: 
- recunoașterea 
tulburărilor 
psihoemoționale și 
intervenția adaptată; 
- dezvoltarea de 
activități alternative 
de petrecere a 
timpului liber, care să 
înlocuiască mediul 
virtual, stimulare 
socială  și motrică a 
copiilor, dezvoltarea 
de situații de 
comunicare și 
relaționare nemediate 
de tehnologie; 
- dezvoltarea de 
competențe 
psihosocioemoționale; 
- managementul 
clasei; 
- educație emoțională; 

Creșterea 
capacității 
specialiștilor 
în vederea 
gestionării 
problemelor 
psihoemoționale 
și de siguranță 
ale copiilor 

Număr de specialiști 
formați în domeniile 
activității Număr de 
materiale de instruire 
în domeniile activității 
Număr de formări 
efectuate cu specialiști 
în domeniile activității 

Pe perioada 
de 
implementare 
a Programului 

ME 
CPR 
CNASR 
IGPR 
MP 
ONG-uri 
ISJ/ISMB 
CCD 
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- identificarea 
dificultății de 
relaționare, adaptare 
și învățare; 
- parenting pozitiv și 
adecvat pentru 
grupuri de adulți și 
părinți; 
- consecințele 
abuzului pe internet, 
recunoașterea 
simptomelor și modul 
de intervenție și 
raportare; 
- managementul 
furiei, agresivitate, 
empatie, asertivitate; 
- prevenirea 
victimizării online a 
copiilor; 
- tehnici de 
intervenție precoce în 
situații de violență și 
comportament 
disruptiv la copii; 
- identificarea 
vulnerabilităților 
comportamentale 
online ale copiilor; 
- audierea copiilor 
victime ale 
agresiunilor; 
- investigații privind 
criminalitatea online 
asupra copiilor 
Includerea 
competențelor 
generale 
și specifice în 
domeniul 
psihoemoțional în 
cuprinsul formării 
inițiale a personalului 
didactic 

Modificarea 
standardelor 
specifice 
ARACIS privind 
evaluarea 
externă 
a calității 
academice a 
programelor 
de studii din 
domeniile de 
licență și master 

Standarde modificate Primele 6 luni 
de la 
aprobarea 
Programului 

ME 
CPR 
CNASR 
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aferente 
Comisiei 
de Specialitate 
Nr. 5 - Științe 
Administrative, 
ale Educației 
și Psihologie - în 
sensul 
dezvoltării 
competențelor 
psihoemoționale 
ale cadrelor 
didactice 

Dezvoltarea de 
ghiduri, instrumente, 
protocoale, proceduri 
și mecanisme pentru 
specialiști 

Cadru 
procedural și de 
formare 
consolidat 

Procedură de 
alertare și referire a 
cazurilor prezumtiv 
depistate de 
tulburări emoționale 
la copii 
- Kit de indicatori 
primari de 
recunoaștere 
a tulburărilor 
psihoemoționale și 
modalități de 
intervenție primară 
- Instrumente de 
identificare 
a comportamentelor 
disfuncționale online 
ale copiilor 
- Creare rețea elevi 
resursă în școli 
pentru promovarea 
comportamentului 
sănătos online 
- Calendar de 
activități nemediate 
de tehnologie în școli 
cu implicarea 
părinților 
- Set de indicatori 
pentru identificarea 
dificultăților de 
relaționare, 
adaptare, învățare 

Primele 6 luni 
de la 
aprobarea 
Programului 

ME 
CPR 
CNASR 
ONG-uri 
IGPR 
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- Ghid de parenting 
pozitiv și adecvat 
pentru grupuri de 
adulți și părinți 
- Ghid cu informații 
despre prevenirea 
delincvenței juvenile 
și a victimizării 
copiilor pentru copii 
- Ghid pentru 
managementul furiei, 
agresivitate, 
empatie, asertivitate 
- Set de indicatori 
psihoemoționali și 
fizici, semne, 
simptome și 
comportamente care 
indică abuzul și/sau 
violența împotriva 
copiilor 
- Protocol de 
semnalare a cazurilor 
de violență împotriva 
copiilor în școală și 
comunitate și 
corelarea cu 
procedura 
generală a DGASPC 
- Instrument de 
identificare a 
gradului de risc de 
violență 
(victimal/infracțional) 
la copii în școală 
- Ghid de intervenție 
precoce pentru 
părinți și specialiști 
pentru prevenirea 
escaladării situațiilor 
de violență și 
comportament 
disruptiv la copii 
- Ghid pentru crearea 
și funcționarea 
grupurilor de acțiune 
antibullying în 
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unitățile de educație 
preuniversitare 
- Ghid de intervenție 
precoce pentru 
părinți și specialiști 
pentru prevenirea 
escaladării situațiilor 
de violență și 
comportament 
disruptiv la copiii cu 
dizabilități, în familie 
și școli speciale 
- Set de indicatori de 
abuz și violență 
împotriva copiilor cu 
dizabilități pentru 
părinți, polițiști și 
procurori 
- Set de indicatori 
pentru părinți și 
specialiști pentru 
identificarea 
factorilor 
declanșatori în cazul 
copiilor predispuși la 
comportamente 
disruptive și violente 
- Protocol de audiere 
a copiilor victime 
ale agresiunilor 
(capitol distinct – 
copii cu dizabilități) 

Informarea echipei 
intersectoriale locale 
și a SPAS cu privire la 
Ghidul de intervenție 
precoce pentru părinți 
și specialiști pentru 
prevenirea escaladării 
situațiilor de violență 
și comportament 
disruptiv la copii 

Capacitate 
crescută a EIL și 
SPAS în vederea 
utilizării 
instrumentelor 
de intervenție 
pentru 
prevenirea 
escaladării 
situațiilor de 
violență și 
comportament 
disruptiv la copii 

Număr EIL și SPAS-uri 
informate 

Pe perioada 
de 
implementare 
a Programului 

MMPS 
CNASR 
CPR 
UNCJR 
AMR 
AOR 
ACoR 
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Măsura 2: Educație psihoemoțională pentru copii, adaptată pe categorii de vârste și cicluri școlare 
 

Introducerea în 
curriculumul 
școlar, aferent 
ariei curriculare 
Consiliere și 
orientare, a 
tematicilor 
privind: 
- înțelegerea 
emoțiilor de 
bază, a 
consecințelor și 
contextelor; 
- exprimarea și 
trăirea emoțiilor 
contextual 
adecvat; 
- reglare 
emoțională și 
controlul 
mediului; 
- alegeri potrivite 
în mediul online 
- reguli simple 

Adaptarea procesului 
educațional la nevoile 
psihoemoționale 
pandemice și 
postpandemice ale 
copiilor 
Revizuirea/Elaborarea 
programelor școlare 
Organizarea de 
activități extrașcolare 
și extracurriculare 

Programă școlară 
a ariei curriculare 
Consiliere și 
orientare 
modificată 
Număr de măsuri 
de intervenție 
(adaptarea 
procesului 
educațional, 
revizuirea 
programelor 
școlare, 
organizarea 
de activități 
extrașcolare și 
extracurriculare) 

În primele 6 
luni ale 
Programului 

ME 
Unitățile 
de învățământ, 
care vor asigura 
participarea 
consilierului/ 
psihologului 
școlar la cel 
puțin două ore 
pe semestru 
pentru 
abordarea 
temelor 
referitoare la 
educația 
psihoemoțională 

 

Măsura 3: Informare și resurse pentru copii și părinți 
 

Informarea 
copiilor privind 
utilizarea 
aplicațiilor online 
de siguranță și 
suport 
psihoemoțional 

Dobândirea de către 
copii a cunoștințelor 
necesare utilizării 
sigure a aplicațiilor 
online 

Număr copii 
informați 

Pe perioada 
de 
implementare 
a Programului 

ME 
CNE 
FNAP 
ONG-uri 
DGASPC 

Formarea elevilor 
resursă pentru 
promovarea 
comportamentelor 
sănătoase 
online 

Capacitatea crescută 
a elevilor resursă de 
a promova 
comportamente 
sănătoase online 

Număr de elevi 
resursă formați 

Pe perioada 
de 
implementare 
a Programului 

ME 
CNE 
ONG-uri 

Informarea 
părinților și 
echiparea 

Dobândirea de 
informații practice 

Număr de părinți 
informați 

Pe perioada 
de 
implementare 

ME 
FNAP 
ONG-uri 
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acestora cu 
resurse privind: 
- exersarea 
strategiilor de 
control emoțional; 
- exersarea 
strategiilor de 
control al 
mediului; 
- instrumente de 
gestionare a 
situațiilor 
complexe 
emoțional; 
- evaluarea 
continuă a 
semnalelor de 
afectare 
emoțională a 
copiilor; 
- screening 
timpuriu; 
- monitorizarea 
activității în 
mediul online; 
- înțelegerea 
consecințelor 
abuzului online; 
- recunoașterea 
simptomelor, 
intervenție și 
raportarea 
abuzurilor 
online. 

de către părinți 
pentru gestionarea 
comportamentelor 
disruptive și pentru 
dezvoltarea unui 
comportament 
sănătos online al 
copiilor 

Număr de 
resurse 
diseminate 
Număr de 
accesări ale site-
ului 

a Programului 

 

Măsura 4: Dezvoltarea infrastructurii digitale de alertare, identificare și intervenție în 
cazurile de abuzuri și infracțiuni la adresa copiilor 

 

Înființarea unui 
număr unic 
național destinat 
raportării cazurilor 
de abuz și neglijare 
a copilului către 
serviciile sociale 

Creșterea capacității 
de sesizare 
a cazurilor de abuz și 
neglijare a copilului 

Număr unic 
naționa 

Decembrie 
2021 

STS 
DGASPC 
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de la nivelul 
direcțiilor generale 
de asistență socială 
și protecția 
copilului 
Operaționalizarea 
numărului unic 
național 

Cadrul procedural 
consolidat pentru 
sesizarea cazurilor 
de abuz și neglijare 

Număr operatori 
dedicați 
Procedură 
dedicată 

Decembrie 
2021 

ANDPDCA 
DGASPC 

Încheierea unui 
Protocol de 
cooperare între 
Inspectoratul 
General al Poliției 
Române, 
Departamentul 
pentru Situații 
de Urgență și 
Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale în 
vederea stabilirii 
modalității și 
a condițiilor de 
conectare, precum 
și a mecanismului 
de comunicare 
a mesajelor între 
sistemele 
Poliției Române și 
sistemul 
Ro-Alert pentru 
căutarea copiilor 
dispăruți 

Creșterea capacității 
instituționale 
de depistare a 
copiilor dispăruți 

Protocol încheiat Decembrie 
2021 

IGPR 
DSU 
IGSU 
STS 

Achiziționarea și 
dotarea cu 
echipamente 
hardware și 
software, licențe și 
servicii de 
mentenanță 
necesare 
îndeplinirii 
atribuțiilor Poliției 
Române în 
domeniul 
combaterii 

Creșterea capacității 
instituționale 
de depistare și 
investigare 
a infracțiunilor 
cibernetice în care 
sunt implicați copii 

Echipamente 
hardware 
Echipamente 
software 
Licențe 
Servicii de 
mentenanță 
Număr de polițiști 
formați 

Decembrie 
2022 

IGPR 
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pornografiei 
infantile 
Amenajarea de 
spații special 
destinate 
ascultării/audierii 
copiilor victime ale 
infracțiunilor, 
la nivelul I.G.P.R., 
D.G.P.M.B. și 
inspectoratelor 
județene 
de poliție 

Creșterea capacității 
instituționale 
de investigare a 
infracțiunilor 
cu victime copii în 
condiții adecvate 
nevoilor 
psihoemoționale ale 
copiilor 

Număr de camere 
de audiere 
pentru copii 
amenajate 

Decembrie 
2022 

IGPR 
DGASPC 
MP 

Dezvoltarea unei 
aplicații mobile 
și online de 
evaluare 
psihoemoțională 
destinată copiilor 

Creșterea capacității 
copiilor de 
a-și cunoaște 
dimensiunea 
psihoemoțională și 
de a cere 
sprijin 

Aplicație web 
Aplicație mobilă 

Iunie 2022 ME 

 

Măsura 5: Facilitarea accesului la servicii de intervenție psihoterapeutică pentru copii 
 

Decontarea 
serviciilor 
psihologice 
și psihoterapeutice 
pentru copii 
Pachetul decontat 
prin Program 
este format dintr-o 
ședință de 
evaluare și până la 
un total de 10 
ședințe de 
intervenție 
psihologică, 
psihoterapeutică 
sau consiliere 
psihologică pentru 
un elev, într-un an 
școlar 

Creșterea gradului 
de reziliență 
a copiilor la factorii 
externi 
de stres 

Număr de copii 
Număr de sesiuni 

Pe tot 
parcursul 
Programului 

ANPIS 
MS 
CPR 

Monitorizarea și 
evaluarea 
serviciilor 
psihologice 

Asigurarea calității 
serviciilor 
psihologice și 
psihoterapeutice 

Procedură de 
evaluare 

Pe tot 
parcursul 
Programului 

MS 
CNSMLA 
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și psihoterapeutice 
pentru copii 

oferite copiilor Număr de 
rapoarte de 
evaluare 

 

Măsura 6: Dezvoltarea capacității instituționale de prevenire, intervenție, suport, monitorizare și 
evaluare din perspectiva psihoemoțională și a siguranței copiilor 

 

Înființarea 
compartimentului 
la nivelul unității 
de 
învățământ/desem
narea/angajare 
a personalului 
calificat cu atribuții 
exprese privind 
suportul 
psihopedagogic, 
siguranța copiilor 
și incluziunea și 
îmbunătățirea 
climatului școlar 
prin crearea 
și funcționarea 
optimă a grupurilor 
de acțiune 
antibullying 

Asigurarea coerenței 
măsurilor de 
suport 
psihopedagogic, 
siguranța 
copiilor și incluziune 
la nivelul 
unităților de 
învățământ 
Sprijinirea unităților 
de învățământ 
în procesul de 
evaluare 
a climatului școlar și 
de creare 
a grupurilor de 
acțiune 
antibullying 

Număr de 
structuri 
Număr de 
persoane 
Număr de unități 
de învățământ 
preuniversitare 
ale căror grupuri 
de acțiune 
antibullying au 
fost 
înființate 

În primele 6 
luni ale 
Programului 

ME 

Desemnarea, din 
rândul 
personalului 
unității de 
învățământ, a unui 
responsabil de 
relația cu direcția 
generală de 
asistență socială și 
protecția copilului, 
în vederea 
identificării 
situațiilor de risc în 
care se pot afla 
elevii. În cazul 
identificării 
unor astfel de 
situații, precum 

Asigurarea unei 
intervenții rapide 
și eficiente în 
situațiile de risc, 
în contextul în care, 
de multe ori, 
între școli și direcțiile 
generale de 
asistență socială și 
protecția 
copilului nu există o 
relație 
de colaborare 
interinstituțională 
strânsă 

Număr de sesizări 
transmise de 
către 
responsabilul 
desemnat 
către DGASPC 
Număr de cazuri 
soluționate 

În primele 6 
luni ale 
Programului 

ME 
DGASPC 
Unitățile de 
învățământ 
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tulburări 
psihoemoționale, 
abuzuri 
în spațiul 
școlar/familial, 
neglijență 
în îndeplinirea 
obligațiilor 
părintești, școala 
va asigura cadrul 
necesar pentru a 
implica toate 
autoritățile 
necesare în 
vederea protejării 
drepturilor 
copilului, în 
condițiile legii. 
Desemnarea/angaj
area 
inspectorului școlar 
cu atribuții 
în domeniul 
psihosocial 
și managementul 
clasei la nivelul 
fiecărui inspectorat 
județean 
școlar 

Asigurarea 
supervizării 
și coerenței 
măsurilor de suport 
psihopedagogic, 
siguranța copiilor 
și incluziune în 
învățământul 
preuniversitar 

Număr de 
inspectori 

În primele 6 
luni ale 
Programului 

ME 

Înființarea 
Departamentului 
pentru 
responsabilitate 
socială 
comunitară și 
grupuri vulnerabile 

Asigurarea 
coordonării, 
monitorizării și 
evaluării 
implementării 
Programului 

Structură 
înființată 

Noiembrie 
2021 

SGG 

 

Măsura 7: Comunicarea Programului și a măsurilor de suport pentru copi 
 

Elaborarea și 
implementarea 
Planului de 
comunicare 
a Programului 

Creșterea gradului 
de informare 
a grupurilor-țintă și a 
publicului 
larg cu privire la 
tematica și măsurile 
de suport 

Plan de 
comunicare 
Campanii de 
comunicare 
Platformă web 
Program 

Pe tot 
parcursul 
Programului 

DRSCGV  
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ale Programului 
 

√ Hotărârea nr. 74/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în 

funcție de rata de incidență cumulată, publicată în M.Of. nr. 917 din 24 septembrie 2021 

→ se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență 

cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărâre, în vederea stabilirii 

persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura 

carantinei. 

→ Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 

intră în vigoare începând cu data de 26 septembrie 2021, ora 00:00. 

→ Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind 

aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se 

stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor 

care sosesc din acestea în România, publicată în M.Of. nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la art. 3 alin. (2), literele d) și e) vor avea următorul cuprins: 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de 

ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau 

intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

2. la art. 4, lit. d) și e) vor avea următorul cuprins: 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de 

ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau 

intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

3. la art. 5, lit. d) și e) vor avea următorul cuprins: 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 
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e) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de 

ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau 

intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

→ prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se 

comunică tuturor componentelor Sistemului național de management al situațiilor de 

urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor 

acestora. 

 

ANEXĂ 
LISTA 

cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 
Stat/Teritoriu Rata de incidență cumulată la 1.000 

locuitori* 
 Zona roșie 
 Grenada  31.4 
 Bermuda  21.8 
 Dominica  17.6 
 Guam  14.0 
 Muntenegru  13.8 
 Israel  13.2 
 Mongolia  12.8 
 Serbia  12.4 
 Noua Caledonie  12.1 
 Suriname  10.2 
 Cuba  10.0 
 Polinezia Franceză  8.9 
 Saint Kitts si Nevis  8.5 
 Malaysia  8.3 
 Saint Lucia  8.0 
 Antigua și Barbuda  7.5 
 Georgia  7.3 
 Statele Unite ale Americii  7.1 
 Seychelles  6.9 
 Marea Britanie**  6.6 
 Slovenia  6.5 
 Costa Rica  6.4 
 Saint Maarten  6.2 
 Palestina  6.1 
 Botswana  5.5 
 Belize  5.4 
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 Bahamas  5.3 
 Lituania  5.1 
 Bonaire, Saint Eustatius și Saba  4.7 
 Estonia  4.6 
 Barbados  4.2 
 Albania  4.2 
 Turcia  4.2 
 Gibraltar  4.1 
 Saint Vincent și Grenadine  4.1 
 Guyana  4.0 
 Insulele Virgine ale Statelor Unite  4.0 
 Insula Man  3.9 
 Aruba  3.9 
 Irlanda  3.7 
 Curaçao  3.7 
 Iran  3.6 
 Kosovo  3.6 
 Elveția  3.6 
 Croația  3.5 
 Macedonia de Nord  3.3 
 Letonia  3.2 
 Austria  3.2 
 Bosnia și Herțegovina  3.1 
 Brunei Darussalam  3.1 
 Maldive  3.0 
 Brazilia**  1.7 
 Africa de Sud**  1.1 
 Nepal**  0.5 
 India**  0.3 
 Zona galbenă 
 Jersey  2.9 
 Armenia  2.9 
 Azerbaidjan  2.9 
 Grecia  2.9 
 Cipru  2.9 
 Bulgaria  2.9 
 San Marino  2.8 
 Jamaica  2.8 
 Norvegia  2.8 
 Thailanda  2.8 
 Insulele Turks și Caicos 2.8 
 Republica Moldova  2.8 
 Belarus  2.7 
 Kazahstan 2.7 
 Filipine  2.6 
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 Belgia  2.4 
 Anguilla  2.3 
 Romania  2.3 
 Guatemala  2.3 
 Tunisia  2.3 
 Fiji  2.3 
 Libia  2.2 
 Liechtenstein  2.1 
 Capul Verde  2.1 
 Trinidad și Tobago  2.0 
 Groenlanda  2.0 
 Guernsey  2.0 
 Sri Lanka  1.9 
 Mauritius  1.9 
 Franța  1.8 
 Olanda  1.8 
 Federația Rusă  1.8 
 Honduras  1.8 
 Luxemburg  1.7 
 Sao Tome și Principe 1.7 
 Puerto Rico  1.7 
 Vietnam  1.7 
 Germania  1.6 
 Slovacia  1.6 
 Canada  1.6 
 Singapore  1.6 
 Zona verde 
 Liban  1.5 
 Portugalia  1.4 
 Irak  1.4 
 Suedia  1.4 
 Monaco  1.3 
 Insulele Virgine Britanice  1.2 
 Ucraina  1.2 
 Guineea Ecuatorială  1.2 
 Timorul de Est  1.1 
 Islanda  1.1 
 Mexic  1.1 
 Finlanda  1.1 
 Italia  1.1 
 Panama  1.1 
 Eswatini  1.0 
 Spania  1.0 
 Maroc  1.0 
 Emiratele Arabe Unite  1.0 
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 Insulele Feroe  1.0 
 Australia  0.9 
 Malta  0.9 
 Andorra  0.9 
 El Salvador  0.9 
 Japonia  0.9 
 Danemarca  0.9 
 Iordania  0.9 
 Insulele Cayman  0.9 
 Argentina  0.7 
 Bahrain  0.7 
 Gabon  0.7 
 Qatar  0.6 
 Myanmar  0.6 
 Uruguay  0.6 
 Bolivia  0.5 
 Venezuela  0.5 
 Coreea de Sud  0.5 
 Cambodgia  0.5 
 Cehia  0.5 
 Ungaria  0.5 
 Benin  0.5 
 Laos  0.4 
 Montserrat  0.4 
 Columbia  0.4 
 Rwanda  0.4 
 Peru  0.4 
 Chile 0.3 
 Republica Dominicană  0.3 
 Burundi  0.3 
 Mauritania  0.3 
 Djibouti  0.3 
 Uzbekistan  0.3 
 Togo  0.2 
 Indonezia  0.2 
 Kuweit  0.2 
 Kârgâzstan  0.2 
 Etiopia  0.2 
 Polonia  0.2 
 Pakistan  0.2 
 Nicaragua  0.2 
 Ecuador  0.2 
 Bangladesh  0.2 
 Zimbabwe  0.2 
 Angola  0.1 
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 Oman  0.1 
 Ghana  0.1 
 Paraguay  0.1 
 Kenia  0.1 
 Mozambic  0.1 
 Noua Zeelandă  0.1 
 Coasta de Fildeș  0.1 
 Siria  0.1 
 Egipt  0.1 
 Papua Noua Guinee  0.1 
 Guineea Bissau  0.1 
 Somalia  0.1 
 Algeria  0.1 
 Zambia  0.1 
 Congo  0.1 
 Haiti  0.0 
 Gambia  0.0 
 Senegal  0.0 
 Uganda  0.0 
 Afghanistan  0.0 
 Nigeria  0.0 
 Malawi  0.0 
 Yemen  0.0 
 Liberia  0.0 
 Burkina Faso  0.0 
 Eritreea  0.0 
 Mali  0.0 
 Taiwan  0.0 
 Niger  0.0 
 Sudan  0.0 
 Sierra Leone  0.0 
 Bhutan  0.0 
 Insulele Falkland (Malvine)  0.0 
 Arabia Saudită  0.0 
 Guineea  0.0 
 Madagascar  0.0 
 Tadjikistan  0.0 
 Camerun  0.0 
 Lesotho  0.0 
 Tanzania  0.0 
 Comore  0.0 
 Republica Democrată Congo  0.0 
 Republica Centrafricană  0.0 
 Wallis și Futuna  0.0 
 Insulele Mariane de Nord  0.0 
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 Ciad  0.0 
 Sudanul de Sud  0.0 
 Republica Populară Chineză  0.0 
 Vatican  0.0 
 Insulele Marshall  0.0 
 Micronezia  0.0 
 Insulele Solomon  0.0 
 Vanuatu  0.0 
 Sahara de vest  0.0 

 
* (date publicate de ECDC joi, 23 septembrie 2021 pentru perioada 6 - 19 septembrie 

2021) 
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-

2 cu transmitere mai ridicată 
 


