ORDIN Nr. 5532/2019 din 11 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr.
4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru
anul şcolar 2020 - 2021
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 24 decembrie 2019
Având în vedere:
- prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 8 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
unor acte normative,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
ART. I
Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(10) La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă numai elevii care
au susţinut evaluarea naţională."
2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor repartizaţi, cartea de
identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate
cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe."
3. La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu
următorul cuprins:
"(12^1) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) se repartizează absolvenţii
clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de
admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin."
4. La articolul 2, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu
următorul cuprins:
"(13^1) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (12^1) se realizează de
către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, după
repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a
mediilor de absolvire a claselor V - VIII."
5. La articolul 2, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai
înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021
de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia
judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24
august 2020 - până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul
ordin, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V - VIII."
6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. II
Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, inspectoratele
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie
Bucureşti, 11 decembrie 2019.
Nr. 5.532.

