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Ministerul Educatiei si Cercetarii

Ordinul nr. 3309/2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere in
invatamantul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului nr. 5346/2011
Publicat in MOR 165/28.02.2020

Avand in vedere prevederile art. 44 alin. (8) si ale art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
Art. I Criteriile generale de admitere in invatamantul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5346/2011,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 11 octombrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Metodologia de admitere este elaborata de unitatea de invatamant, prin consultarea factorilor interesati: operatori economici, parteneri sociali, asociatii profesionale,
universitati etc., aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, avizata de inspectoratul scolar si facuta publica pana la data de 30 mai, pentru admiterea in
anul scolar urmator."

2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 (1) Au dreptul sa se inscrie pentru admiterea la scoala postliceala absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat sau echivalenta.
(2) Au dreptul sa se inscrie pentru admiterea la scoala de maistri absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat sau echivalenta, care dovedesc la inceperea anului
scolar ca au o vechime in productie de cel putin 3 ani in domeniul de pregatire din care face parte calificarea profesionala pe care doresc sa o dobandeasca.
(3) Inscrierea candidatilor pentru admiterea in invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri) se face la secretariatul unitatii de invatamant, pe baza
urmatoarelor documente:
a) cerere de inscriere;
b) certificat de nastere, carte de identitate si, in cazul schimbarii numelui, certificat de casatorie, in copii certificate «conform cu originalul» de catre un membru al comisiei de
admitere;
c) diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire a liceului, dupa caz, sau dovada recunoasterii sau echivalarii, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de
unitatile de invatamant din strainatate;
d) foaie matricola pentru clasele IX-XII/XIII eliberata de unitatile de invatamant din Romania sau dovada recunoasterii sau echivalarii invatamantului liceal, conform legii, a
foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitatile de invatamant din strainatate;
e) certificat/atestat de competente lingvistice de nivel C1 pentru limba romana eliberat de institutiile de invatamant superior acreditate in Romania care organizeaza anul
pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, de Institutul Limbii Romane sau de lectoratele de limba romana ale Institutului Limbii Romane sau de Institutul Cultural
Roman din strainatate pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana;
f) adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al candidatului, din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea profesionala pe care doreste sa o
dobandeasca."

3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9 In cazul in care numarul candidatilor inscrisi pentru o calificare profesionala este mai mic sau
egal cu numarul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile minimale de admitere sau alte
tipuri de probe, cum ar fi: prezentarea curriculumului vitae, sustinerea unui interviu, intocmirea unui
dosar, recunoasterea concursului de admitere sustinut la o alta unitate de invatamant pentru aceeasi
calificare profesionala etc."

4. La articolul 14, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) asumarea raspunderii, care poate fi disciplinara, administrativa sau penala, conform legislatiei in
vigoare, pentru conduita si faptele cu caracter infractional: conduita necorespunzatoare fata de
candidati si colegi, neglijenta in indeplinirea atributiilor, nerespectarea instructiunilor metodologiei
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de admitere si a altor prevederi legale, favorizarea unor candidati prin furnizarea solutiilor subiectelor de examen, interventii pe lucrari sau inlocuirea lor, facilitarea unor
actiuni sau intentii de frauda ale elevilor etc.;".

5. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19 Absolventii invatamantului profesional si tehnic si absolventii invatamantului vocational admisi
in invatamantul postliceal pot solicita transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in
liceu, in vederea flexibilizarii parcursului de formare, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.487/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal
- filiera tehnologica sau vocationala."

6. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20 (1) Unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul postliceal incheie cu elevii, in
momentul inscrierii, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale
partilor, conform Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Candidatii admisi pe locurile finantate integral de solicitanti, persoane fizice sau juridice, incheie cu
unitatea de invatamant si un contract pentru scolarizarea prin invatamant postliceal cu taxa, conform
modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele criterii generale."

7. La articolul 21, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Admiterea in invatamantul postliceal, in clase organizate de unitati de invatamant particulare,
poate include si alte reglementari specifice, cu respectarea prezentelor criterii generale."

Art. II Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia minoritati si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene/al
municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant implicate aduc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
Bucuresti, 21.02.2020
Nr. 3309

Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3309/2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
5346/2011
--Publicat in MOR165/28.02.2020
--www.rauflorin.ro
---P a g e 2|2

