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ORDIN 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5087/2019  
privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat  

și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 

 
 
Având în vedere: 
- prevederile art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
- prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
- prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 
privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare, 
- prevederile Hotărârii nr. 202 din 26.02.2020 a Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării, 
- prevederile 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 
 

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,  
 
 

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
emite prezentul ordin: 

 
Art. I. Ordinul ministrului educației naționale nr. 5087/2019, privind organizarea, 
desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în 
învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 758 din 18 septembrie 2019, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. După articolul 4 , se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul 
cuprins: 

„ Art. 41. Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual de stat 
pentru anul școlar 2020 – 2021, 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, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri 
repartizat respectivelor unități de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 63, 
alin. (1), litera e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în 
unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se realizează de către 
Comisia de admitere județeană/ Comisia de admitere a municipiului București, în 
baza unei proceduri stabilite de Comisia națională de admitere.” 
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2. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru 
anul școlar 2020 – 2021 se modifică și se înlocuiește cu Calendarul admiterii în 
învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în 
Anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

 

3. Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări 
profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul 
școlar 2020 – 2021 se modifică și se înlocuiește cu Calendarul admiterii în 
învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
național al calificărilor, pentru anul școlar 2020–2021, prevăzut în Anexa nr. 2 
la prezentul ordin. 

 
Art. II. 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. 
 
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

MINISTRU, 
Monica Cristina ANISIE 
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