INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

22 mai 2020
√ Ordonanța de urgență nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în M.Of. nr. 432 din 22 mai 2020
→ stabilește: capacitatea de răspuns în vederea atenuării efectelor generate de
pandemia COVID-19, prin promovarea de noi mecanisme de garantare și instrumente de
finanțare, adaptate la situația curentă; facilitarea accesării în timp util a surselor de finanțare
în vederea sprijinirii efectelor generate de pandemia COVID-19; cadrul legal corespunzător
pentru ca România să poată îndeplini formalitățile necesare participării sale la Instrumentul
european pentru sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situații de urgență,
preconizat a fi operațional până pe data de 1 iunie 2020; necesitatea adaptării cadrului legal
privind datoria publică in vederea implementării unor mecanisme de garantare și instrumente
de finanțare noi, promovate la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor
financiare internaționale la care România este stat membru și care au la bază mecanisme
similare.
√ Ordinul nr. 860/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr.
487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2,
publicat în M.Of. nr. 432 din 22 mai 2020
Protocolul terapeutic include:
→ Medicație antivirală trebuie administrată cât mai precoce după stabilirea
diagnosticului (de dorit de la începutul perioadei simptomatice), urmărindu-se: limitarea
riscului de trecere a pacientului către faza dominată de manifestări inflamatorii, în care apar
mai frecvent manifestări severe de boală; reducerea duratei de evoluție a bolii, cu scurtarea
spitalizării pacientului, ceea ce crește siguranța pacientului și implicit reduce impactul asupra
consumului de resurse de asistență spitalicească per pacient;
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‣ persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care rămân asimptomatice pe toată durata
evoluției infecției nu primesc tratament, întrucât nu s-a demonstrat că ar reduce durata de
excreție a virusului;
‣ antivirale potențial active împotriva SARS-CoV-2:
-

(hidroxi) clorochina;

-

inhibitorii de protează: Lopinavir, Remdesivir;

-

alte antivirale potențial active: Umifenovir, Favipiravir;

-

inhibitorii de neuraminidază: administrarea de oseltamivir, peramivir sau

zanamivir nu se justifică pentru tratamentul COVID-19, deoarece acest virus nu are
neuraminidază; se recomandă asocierea medicației antigripale (oseltamivirul este disponibil
în România) la pacientul cu COVID-19 până la excluderea diagnosticului de gripă prin test de
amplificare genică sau atât cât este necesar pentru tratamentul unei infecții concomitente cu
un virus gripal;
‣ tratamentul antiviral va include două antivirale, întrucât nu există date certe privind
eficiența ridicată a vreunuia dintre cele utilizabile, iar alegerea acestora va depinde de
efectele adverse posibile și de patologiile pacientului, precum și de disponibilitatea unuia sau
altuia dintre antivirale la un moment dat. Forma de administrare influențează de asemenea
alegerea antiviralelor - de preferat, remdesivir iv și/sau lopinavir/ritonavir sirop pentru
pacienții cu forme severe (intubați).
→ Medicație imunomodulatoare, inclusiv plasma de convalescent
‣ principalele încercări terapeutice în acest scop s-au bazat pe: corticoizi sistemici,
imunosupresoare/modulatoare, plasmă de convalescent - va fi utilizată în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei
pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat
de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI;
‣ imunomodulatoare: Tocilizumab, Baricitinib, Anakinra.
→ Managementul tulburărilor de coagulare la pacienții cu COVID-19
A. Recomandări generale:
- pacienții COVID-19 asimptomatici nu necesită anticoagulare de rutină. Fac excepție
pacienții anticoagulați cronic și pacienții cu risc tromboembolic înalt generat de alte condiții
medicale;
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- toți pacienții COVID-19 simptomatici au indicație de anticoagulare de rutină. Regimul
terapeutic (profilactic sau curativ) va fi selectat în mod individual, în funcție de clasa de risc
tromboembolic, luând în considerare particularitățile individuale și riscul hemoragic;
- pentru calcularea riscului tromboembolic pot fi folosite scorurile consacrate pentru
pacienții internați cu afecțiuni medicale - scorul PADUA, dar în evaluarea individuală trebuie
să fie luați în considerare și factorii de risc specifici pentru pacienții COVID-19: simptome de
insuficiență respiratorie, frecvența respiratorie > 24 respirații/ minut, SaO2 < 90%, valori
crescute ale PCR și fibrinogenului, valori în creștere ale D-dimerilor - prezența acestora
încadrând pacienții în clasa de risc mare;
- au indicație de anticoagulare curativă pacienții cu risc tromboembolic mare și risc
hemoragic mic;
- clasa de risc se reevaluează periodic, modificarea tabloului clinic, biologic sau
imagistic generând necesitatea ajustării deciziilor terapeutice;
- pacienții cu indicație de anticoagulare orală cronică necesită evaluarea interacțiunilor
medicamentoase, în prezența acestora fiind recomandată trecerea la anticoagulant injectabil
(HNF sau HGMM) în doză terapeutică.
B. Recomandări specifice: teste de coagulare la internare; teste de coagulare care se
monitorizează; anticoagularea profilactică la pacienții simtomatici internați cu COVID-19 și
anticoagularea profilactică la pacienții externați.
→ Antibiotice și alte antiinfecțioase (cu excepția celor specifice COVID-19)
‣ administrarea de antibiotice și, mai larg, de antiinfecțioase la pacienții cu COVID-19
are ca obiective: tratarea infecțiilor inițiale asociate COVID-19; tratarea infecțiilor asociate
asistenței medicale, de asemenea mai frecvent respiratorii, dar și cu alte localizări: de părți
moi, infecții sistemice, inclusiv a cazurilor de sepis și șoc septic; o situație aparte de infecții
asociate asistenței medicale o reprezintă reactivarea unor infecții latente la pacienții care
primesc tratament imunosupresor (tuberculoză, infecții herpetice, pneumocistoză).
‣administrarea de medicație antiinfecțioasă, în afara celei specifice pentru COVID-19,
este indicată la categorii restrânse și bine definite de pacienți cu acest sindrom. Utilizarea
corectă a anamnezei, a datelor de examen fizic, a testelor biologice, a explorărilor imagistice
și a testelor microbiologice poate permite utilizarea judicioasă a antibioticelor necesare
pentru rezolvarea problemelor infecțioase asociate COVID-19.
→ Suportul funcțiilor vitale
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‣ îngrijirea pacienților cu forme severe și critice de COVID-19 se va face de către medici
de terapie intensivă.
→ Alte măsuri terapeutice: combaterea febrei (acetaminofen), a mialgiilor, a
insomniilor; limitarea anxietății pentru ameliorarea stării generale - lorazepam; combaterea
greței, vărsăturilor - metoclopramid, ondasetron, eventual dexametazonă; la pacienții cu
secreții respiratorii vâscoase - în cadrul COVID-19 sau al unei suprainfecții bacteriene - se
poate recurge la fluidificarea secrețiilor prin nebulizări cu acetilcisteină și beta-mimetice sau
cu soluție hipertonă și beta-mimetic; profilaxia escarelor la pacientul imobilizat/sever impune
modificarea poziției la fiecare două ore; profilaxia ulcerului de stres prin antisecretorii gastrice
și reluarea rapidă a nutriției enterale; există un risc de potențare a activității între statine și
inhibitorii de protează asociați cu ritonavir; de aceea este propusă limitarea dozei de
atorvastatin la 20 mg/zi; în formele cu inflamație importantă și/sau hipoxemie la pacienți
diabetici riscul de cetoacidoză este mai mare și se recomandă corectare cu insulină cu acțiune
rapidă.
√ Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății,
prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice
locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe
raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, publicată în M.Of. nr. 434 din 22 mai 2020
→ se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a necesarului de măști
de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativteritoriale, definite ca fiind:
- persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată
în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei
inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime
garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
- persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din
prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
→ prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă suplimentarea
bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, la cap. 66.01 „Sănătate“ titlul 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 230.000 mii lei
pentru achiziția de măști de protecție. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să
introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în
structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății pe anul
2020;
→ achiziția măștilor de protecție se realizează de către Ministerul Sănătății pentru
Rezerva Ministerului Sănătății prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în
condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art.
104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare. Măștile de protecție vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătății
prin ordin al ministrului sănătății și vor fi distribuite beneficiarilor;
→ se acordă un număr de 50 de măști de protecție, pentru fiecare persoană
defavorizată, aferente unei perioade de 2 luni;
→ autoritățile publice locale au obligația să întocmească liste nominale cu persoanele
defavorizate și să le transmită direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului
București, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență, în vederea
stabilirii necesarului de repartizat;
→ pentru întocmirea listelor cuprinzând pensionarii sistemului public de pensii ale
căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv și persoanele încadrate în grad de handicap care
realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin
Casa Națională de Pensii Publice, respectiv prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție
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Socială și structurile subordonate acestora, pune la dispoziția autorităților publice locale
datele și informațiile necesare;
→ distribuirea măștilor de protecție se face de către Ministerul Sănătății prin direcțiile
de sănătate publică județene și a municipiului București, potrivit necesarului comunicat de
acestea întocmit în baza listelor nominale cu persoanele defavorizate.
→ autoritățile publice locale au obligația să ridice de la direcțiile de sănătate publică
județene și a municipiului București măștile repartizate, pe bază de proces-verbal de predareprimire;
→ măștile de protecție vor fi distribuite beneficiarilor de către autoritățile publice
locale cu ajutorul asistenților medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistenților sociali sau
altor angajați din cadrul serviciului public de asistență socială, în termen de maximum 3 zile
de la primire, pe baza procedurii de distribuire stabilite de autoritățile publice locale, conform
reglementărilor interne;
→ persoanele beneficiază de măști de protecție, o singură dată, indiferent de
categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, la data distribuirii acestora; Persoanele
care se încadrează în categoriile de beneficiari, ulterior întocmirii listelor nominal, beneficiază
de măști de protecție pe baza documentelor doveditoare, reprezentând dispozițiile de
stabilire a dreptului la ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, decizia de pensie
și certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.
√ Ordinul nr. 78/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul
Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor
zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ, precum și a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în
condițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației
naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicat în M.Of. nr. 434 din 22 mai
2020 – emitent Ministerul Afacerilor Interne
→ categoriile de personal cărora nu li se aplică Legea nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a
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unităților de învățământ, pe perioada prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020,
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,
sunt polițiștii, personalul militar și personalului civil încadrat, după caz, în: unitățile
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile sau structurile
aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
→ pentru acordarea majorării salariale prevăzute la art. 7 alin. (3)-(6) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 70/2020 se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 3-6,
precum și anexele nr. 1 și 2 ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 51/2020;
→ actele administrative emise potrivit art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne
nr. 51/2020 și documentele depuse de personalul Ministerului Afacerilor Interne potrivit art.
4 alin. (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020, anterior intrării în vigoare
Ordinului nr. 78/2020, se consideră proceduri îndeplinite pentru acordarea majorării salariale
prevăzute la art. 7 alin. (3)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020.

√ Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, publicat în M.Of. nr. 435
din 22 mai 2020 – emitent Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor
→ pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura
de transport au următoarele obligații:
- să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de
cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de
îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea,
după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară
în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de
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așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări
bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate,
zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de
ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;
- să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare
sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;
- să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări,
porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a
mijloacelor de transport în comun;
→ pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere
nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/
debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui
mijloc de transport persoane;
→ pentru reluarea/desfășurarea activităților specifice, instituțiile și autoritățile
publice din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor elaborează și aprobă proceduri de sistem corelate cu restricțiile impuse de
autoritățile statului român, în contextul manifestării pandemiei generate de COVID-19;
→ la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 79/988/2020, Ordinul ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe
perioada stării de alertă, publicat în M.Of. nr. 404 din 16 mai 2020, își încetează aplicabilitatea;
§ Măsuri și reguli în domeniul transportului aerian, pe perioada stării de alertă,
pentru prevenirea răspândirii COVID-19
I. Măsuri și reguli la nivelul operatorilor aerieni:
- pasagerii sunt îndrumați să efectueze operațiunile de check-in on-line;
- operatorii aerieni asigură echipamente de protecție pentru membrii echipajelor;
- piloții sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura,
în cazul părăsirii cabinei de pilotaj, și să-și igienizeze mâinile, prin spălare cu apă și săpun sau
dezinfectare cu dezinfectanți pe bază de alcool, după terminarea sarcinilor în afara cabinei de
pilotaj;
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- operatorii aerieni sunt obligați să doteze aeronavele cu substanțe dezinfectante și
echipamente de protecție de rezervă;
- personalul navigant este obligat să-și igienizeze mâinile, prin spălare cu apă și săpun
sau dezinfectare cu dezinfectanți pe bază de alcool, după fiecare interacțiune cu pasagerii sau
bunurile acestora;
- accesul în cabina de pilotaj a personalului de sol de la escală este interzis, cu excepția
celui dedicat pentru curățenie și dezinfecție sau a personalului tehnic;
- accesul în cabina de pilotaj este interzis oricărei persoane care nu este membră a
echipajului de zbor;
- mișcările în cabina de pilotaj se reduc la un minim necesar;
- se interzice utilizarea echipamentelor sau materialelor de protecție care ar putea
obstrucționa accesul la echipamentele de urgență, ar împiedica accesul la măștile de oxigen,
ar împiedica accesul la căile de evacuare de urgență sau ar limita contactul vizual sau auditiv
cu echipajul de cabină;
- serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinații în funcție de nivelul de risc
declarat de autorități;
- pasagerii vor fi grupați pe familii și, în măsura posibilităților, cât mai distanțați;
- aeronava trebuie să fie dezinfectată după fiecare rotație;
- pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea la bordul
aeronavelor, precum și pe toată durata călătoriei;
- accesul la bord este permis cu un singur bagaj de mână;
- materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu excepția instrucțiunilor de salvare
și a pungii;
- pasagerii vor fi instruiți cu privire la completarea în timpul zborului, după caz, a
formularului Public health passenger locator form (Ediția 15 a Anexei 9 OACI) sau a altui
document solicitat de autoritatea competentă în domeniul sănătății publice și predarea
acestuia la debarcare autorității competente pentru sănătatea publică;
- pasagerii vor fi informați cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea în
România;
- se vor aplica procedurile stabilite pentru cazurile în care la bordul aeronavei sunt
identificați pasageri simptomatici;
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- pasagerii vor fi instruiți cu privire la procedurile de debarcare, astfel încât să se
respecte măsurile de distanțare socială.
II. Măsuri și reguli la nivelul aeroporturilor:
- pentru a evita aglomerările, companiile aeriene/agenții de handling informează
pasagerii să se prezinte la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora programată pentru
decolare;
- în vederea asigurării distanței de protecție între persoane, se reconfigurează atât
traseele de deplasare a persoanelor, cât și suprafețele de staționare temporară în zonele
nerestricționate, cum sunt parcările publice din fața terminalelor de pasageri, peroanele de
la intrarea în terminalele de pasageri, sălile de așteptare din interiorul terminalelor de
pasageri, ghișeele de înregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentație publică, birourile
de informare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de
îmbarcare, zonele de ridicare a bagajelor și zonele pentru efectuarea evaluării
epidemiologice, precum și zonele de control trecere frontieră;
- procesul de verificare a temperaturii și gestionarea persoanelor care nu îndeplinesc
condițiile de sănătate în vederea efectuării călătoriei, prin raportare la prevederile legale și
normele sanitare, sunt în sarcina instituțiilor/agențiilor statului care au competențe legale în
acest sens;
- pentru a asigura măsurile de menținere a distanțării sociale, se creează culoare în
interiorul cărora se marchează pe pardoseală, cu autocolante, linii de demarcație pentru
păstrarea distanței minime de siguranță între pasageri (față-spate și lateral);
- ghișeele de check-in se deschid cu 3 ore înainte de ora programată pentru decolarea
aeronavei;
- pentru fiecare cursă, se asigură un efectiv suficient de angajați care să realizeze
procedurile la ghișeele check-in;
- vor fi luate măsuri privind adaptarea semnalisticii și mesajelor video care rulează pe
monitoarele din zona de control de securitate, astfel încât să fie prezentate instrucțiuni cu
privire la menținerea distanțării de protecție;
- administratorii aeroporturilor stabilesc împreună cu agenții de handling proceduri
pentru asigurarea transportului pasagerilor spre/dinspre aeronavă în grupuri care să asigure
distanțe minime de siguranță între pasageri, fără a depăși 50% din capacitatea mijlocului de
transport;
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- în zonele critice identificate (spații cu utilizare intensă, cum ar fi zonele de control de
securitate, zonele de control trecere frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj
epidemiologic, grupuri sanitare) va crește frecvența de realizare a operațiunilor de dezinfecție
a suprafețelor și volumelor pentru eliminarea riscului de contaminare după cum urmează:
dezinfecție aer/suprafețe cu substanță biocidă - cel puțin la 4 ore, dacă există activitate de
zbor; dezinfectarea tăvilor de la filtrele de securitate - cel puțin o dată pe tură; dezinfecția
grupurilor sanitare - cel puțin la 2 ore;
- totodată se asigură următoarele măsuri: vor fi amplasate covoare cu soluție
dezinfectantă pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului; vor fi amplasate
dozatoare cu dezinfectant sau cu șervețele dezinfectante pe fluxurile de circulație a
pasagerilor și personalului, în special la intrarea în terminale și în zona porților de îmbarcare;
- ventilarea naturală va fi îmbunătățită pe cât posibil în terminale, în timp ce
recircularea aerului va fi redusă;
- având în vedere că măsurile de protecție sanitară afectează capacitatea de procesare
a pasagerilor, administratorul aeroportului, după consultare cu transportatorii aerieni și
celelalte autorități cu atribuții în punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor
cu noile capacități de procesare rezultate din aplicarea măsurilor de protecție sanitară.
§ Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de
transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi,
transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă,
pentru prevenirea răspândirii COVID-19
I. În domeniul transportului rutier de persoane se aplică următoarele măsuri:
- în zona ușii de acces a pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează
dozatoare cu soluții dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă, se
efectuează obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport. Se evită măturarea
uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, pentru a reduce
posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curățare umedă;
- pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecție, astfel încât
să-i acopere gura și nasul;
- pentru accesul la bordul mijlocului de transport și pe toată durata călătoriei, pasagerii
sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să le acopere gura și nasul;
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- pentru transportul rutier internațional de persoane, în punctele de îmbarcare,
operatorii de transport au obligația de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive de tip
termoscanner pentru fiecare pasager. Se va refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură
>37,3ºC și li se va recomanda să consulte de urgență medicul de familie;
- spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul
rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială;
- conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială, în
timpul pauzelor pe drum, și să evite contactul cu alte persoane;
- la îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanță minimă de siguranță
unul față de celălalt;
- accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe ușa din față, iar coborârea
se realizează pe cealaltă/celelalte uși, dacă aceasta/acestea există;
- transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun;
II. În domeniul transportului în regim de taxi, transportului alternativ și transportului
în regim de închiriere cu șofer se aplică următoarele măsuri:
- transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate;
- conducătorul mijlocului de transport poartă mască de protecție, astfel încât să-i
acopere gura și nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe bază de alcool;
- spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile
din spate;
- pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport
și pe toată durata călătoriei;
- în cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacțiunii fizice cu alte persoane,
conducătorul mijlocului de transport este obligat să utilizeze mănuși, să le depoziteze într-o
pungă special destinată după utilizare și să-și dezinfecteze mâinile după îndepărtarea
acestora;
- conducătorul mijlocului de transport este obligat să igienizeze și să dezinfecteze,
zilnic, interiorul vehiculului;
- se utilizează cu precădere plățile electronice.
III. În domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică următoarele măsuri:
- interiorului mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare
cursă;
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- conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant
pe bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a gunoiului/saci
de gunoi securizați;
- în interacțiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat
să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul;
- se utilizează cu precădere documente digitale. În cazul manipulării documentelor în
format hârtie, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție,
astfel încât să îi acopere gura și nasul, să utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă
special destinată după utilizare, și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor.
§ Măsuri și reguli în domeniul transportului de persoane la bordul navelor, pe
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
I. Măsuri luate de administratorul locului de îmbarcare/ debarcare pasageri:
- este obligatorie igienizarea locurilor de îmbarcare/ debarcare pasageri;
- este obligatorie dezinfecția spațiilor închise din locurile de îmbarcare/debarcare
pasageri cu substanță biocidă;
- la grupurile sanitare, se asigură în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază
de alcool și se afișează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
- în zonele de acces pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, este obligatorie
montarea dozatoarelor cu dezinfectanți de mâini pe bază de alcool;
-

la

îmbarcare,

este

obligatorie

informarea

pasagerilor

cu

privire

la

documentele/formularele care trebuie completate și măsurile pe care trebuie să le respecte
pentru a fi admiși în statul de destinație;
- angajatorul este obligat să asigure verificarea temperaturii lucrătorilor, la intrarea
acestora în tură;
- angajatorul este obligat să asigure echiparea lucrătorilor din locul de
îmbarcare/debarcare cu măști de protecție și mănuși;
- pe cât este posibil, se utilizează documentele digitale.
II. Măsuri luate de operatorul economic care desfășoară transport de pasageri și/sau
mărfuri:
- sunt obligatorii igienizarea și dezinfecția navei cu substanță biocidă;
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- operatorul economic stabilește frecvența igienizării și a dezinfecției navei, în funcție
de caracteristicile tehnice ale acesteia și durata cursei, având obligația de a informa pasagerii
și autoritățile în acest sens;
- operatorul economic este obligat să asigure verificarea temperaturii membrilor de
echipaj, la intrarea în tură;
- operatorul economic este obligat să doteze membrii de echipaj cu măști de protecție
și mănuși;
- operatorul economic este obligat să instruiască membrii de echipaj cu privire la
modul de interacționare cu pasagerii, în sensul păstrării distanței minime de siguranță între
pasageri;
- operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru interzicerea accesului la bord
al pasagerilor care nu dețin mască de protecție;
- operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru monitorizarea respectării
cerinței privind purtarea măștii de protecție de către pasageri pe toată durata cursei;
- operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru informarea periodică, pe durata
cursei, cu privire la regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la bordul navei
(purtarea măștii, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea distanței minime de siguranță
între pasageri);
- operatorul economic trebuie să monteze, în locuri vizibile destinate pasagerilor,
postere/autocolante/afișe care să cuprindă recomandări privind conduita socială
responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19;
- operatorul economic este obligat să doteze nava cu dozatoare cu dezinfectanți și
echipamente de protecție de rezervă;
- la grupurile sanitare se va asigura în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe
bază de alcool și se vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
- se asigură ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, iar recircularea aerului
va fi redusă;
- operatorul economic va informa pasagerii cu privire la documentele/formularele
care trebuie completate și măsurile pe care aceștia trebuie să le respecte pentru a fi admiși în
statul de destinație și, după caz, pune la dispoziție aceste documente/ formulare.
§ Măsuri și reguli în domeniul transportului feroviar și cu metroul, pe perioada stării
de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
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I. Măsuri și reguli la nivelul operatorilor feroviari:
- purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor și pe
toată durata călătoriei;
- șeful de tren/Conductorul are obligația să vizualizeze biletul de călătorie, fără să-l
atingă;
- este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar
în zona barului;
- garniturile de tren trebuie salubrizate și igienizate înainte de plecarea în fiecare
cursă;
- lucrătorii din transportul feroviar trebuie să fie dotați cu măști de protecție și mănuși;
- operatorul feroviar promovează vânzarea on-line a biletelor și utilizează cu prioritate
biletele electronice;
- operatorii feroviari pun în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de
lung parcurs și pentru cele regionale, acolo unde este tehnic posibil și eficient din punct de
vedere economic;
- operatorii feroviari stabilesc și aduc la cunoștința publicului măsurile organizatorice
impuse de specificul activității și de zona de desfășurare a acesteia.
II. Măsuri și reguli la nivelul administratorilor gărilor:
- administratorii gărilor montează dozatoare cu dezinfectant pe bază de alcool în
punctele de acces în gară;
- zonele de preluare a călătorilor (stații de taxi, parcări) vor fi amplasate față de zona
de acces/ieșire la o distanță care să nu determine aglomerarea de persoane;
- în cazul stațiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată
doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de ieșire din gară;
- este permisă funcționarea spațiilor comerciale situate pe spațiul gării, care au zona
de acces din afara stației de cale ferată, în care se vând produse ambalate, fără a fi permis
consumul în interiorul acestora; operatorul economic are obligația de a lua măsuri pentru
evitarea aglomerării de persoane în interiorul spațiilor comerciale;
- administratorii gărilor organizează fluxuri de îmbarcare/debarcare distincte, pe care
le semnalizează de la intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe
suprafața gării);
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- administratorii gărilor iau măsuri pentru ca funcționarea caselor de bilete să se
realizeze pe principiul un ghișeu deschis unul închis, dacă poziționarea ghișeelor nu permite
din construcție asigurarea distanței sociale; fluxurile de acces la ghișeu/plecare de la ghișeu
vor fi marcate cu separatoare. Administratorii gărilor prevăd fluxuri de acces/plecare și la
ghișeele de informații sau la zonele de depunere a bagajelor;
- periodic, vor fi făcute anunțuri semnalizate distinct cu recomandări referitoare la
noul coronavirus;
- pe fiecare flux din gară se vor monta pe jos stickere care să atenționeze cu privire la
distanța minimă de siguranță ce trebuie respectată;
- în spațiul gării, inclusiv în toaletele publice, se fac periodic acțiuni de dezinfecție. În
zonele intens circulate, operațiunile de dezinfecție se fac la intervale de cel mult 4 ore;
- pe scaunele existente în gară se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde
se pot așeza persoanele (de preferat, un loc ocupat, unul liber);
- pe peron se va permite doar accesul persoanelor ce prezintă biletul sau dovada
electronică a achiziționării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru
îmbarcare, acestea vor anunța reprezentantul operatorului de transport feroviar, care va
stabili modul de acordare a asistenței pentru persoanele respective;
- în stațiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea aceluiași peron pentru
2 trenuri, indiferent dacă trenurile pleacă sau sosesc în gară.
III. Măsuri și reguli la nivelul METROREX:
- pentru accesul în stațiile de metrou, pe durata șederii în aceste stații și pe toată
durata călătoriei cu metroul este obligatorie purtarea măștii de protecție;
- vor fi expuse afișe de tip ghid cu regulile de bază ce trebuie respectate pe timpul
călătoriei cu metroul;
- se vor amplasa stickere de avertizare pentru distanțare socială, la cabinele de acces
metrou;
- în dreptul punctelor de vânzare titluri de călătorie și în dreptul automatelor de
vândut cartele se vor amplasa autocolante de avertizare pentru păstrarea de către călători a
distanțării sociale;
- în stațiile de metrou, prin intermediul instalațiilor de sonorizare, se vor face anunțuri
cu privire la păstrarea distanței și respectarea măsurilor impuse de autorități;
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- pe Magistralele 1+3 vor circula 32 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval
minim de 6 minute, iar pe distanța comună a celor două magistrale, Nicolae Grigorescu Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3 minute;
- pe Magistrala 2 vor circula 21 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim
de 3 minute;
- pe Magistrala 4 vor circula 4 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim
de 11 minute, până la punerea în funcțiune a sistemului de siguranță a traficului pe distanța
Parc Bazilescu – Străulești;
- se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul
pasagerilor, atât pentru transportul în picioare, cât și pentru transportul pe scaune, astfel
încât să se păstreze distanța minimă de siguranță între pasageri;
- trenurile de metrou vor fi igienizate zilnic, prin intermediul unei proceduri industriale,
denumită nebulizare;
- atât spațiile publice, cât și suprafețele comune cu care călătorii intră în contact pe
timpul călătoriei cu metroul se igienizează prin utilizarea de soluții biocide pentru dezinfectat
suprafețe.
√ Ordinul nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017,
publicat în M.Of. nr. 435 din 22 mai 2020 – emitent Ministerul Sănătății și Casa Națională de
Asigurări de Sănătate
→ la art. 20, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se
acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 781 alin. (7) lit. k), alin. (15) și (16), precum și art. 782 alin.
(7) lit. k), alin. (14) și (15);
→ la capitolul IV, după articolul 781 se introduce capitolul V, care cuprinde articolul
782, cu următorul cuprins:
Capitolul V Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate
începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
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Articolul 782
(1) Certificatele de concediu medical eliberate începând cu data de 15 mai 2020 se pot
transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de
transmitere la distanță.
(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1),
adeverința prevăzută la art. 34 alin. (1) se poate elibera și prin mijloace electronice de
transmitere la distanță.
(3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alții
decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare,
fără viza medicului de familie.
(4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către
persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și
prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(5) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului
sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în
situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și
stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și
completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru
carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din același ordin, dar nu mai târziu de 30
de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.
(6) Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină a persoanei asigurate,
pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (5), necesar pentru eliberarea certificatelor de
concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică
persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(7) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile,
precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se
plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de
medicina muncii.
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(8) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin
mijloace de transmitere la distanță potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată
și se depun de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate,
în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite
angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.
(9) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele
1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări
sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și
completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.
(10) Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alții decât medicii de
familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie.
(11) Prevederile alin. (4), (8) și (9) sunt aplicabile și certificatelor de concediu medical
prevăzute la alin. (10).
(12) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează
certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata
externării, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător.
(13) Pentru situațiile prevăzute la alin. (12), în cazul în care la externarea din spital se
impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii
și eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare.
(14) Pentru situațiile prevăzute la alin. (13), dacă după expirarea concediului medical
acordat la ieșirea din spital starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul
de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi
concediul medical pentru aceeași afecțiune cu cel mult 14 zile.
(15) Pentru perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 și data de 30 iunie 2020, dacă,
după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele
prevăzute la alin. (14), starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de
familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi
concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de
lege.
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(16) Începând cu data de 15 mai 2020, documentele prevăzute la art. 64 alin. (2),
precum și certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele
de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(17) Începând cu data de 15 mai 2020, documentele necesare preluării în plată
prevăzute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de
asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(18) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun
potrivit art. 64 alin. (2) de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială nu se cuprind sumele
reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu
medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca
urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul
propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral
de către aceste instituții.
√ Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în M.Of. nr. 435 din
22 mai 2020 – emitent Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne
→ pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul
de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu
respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă;
→ pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților
publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se
asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă;
§ Instrucțiuni generale privind măsurile de igienă
I. Portul măștii
1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:
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- angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de
risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate,
structura organizatorică, structura incintei;
- medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării
măștii pentru angajați;
- responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în
ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).
2. Măsuri generale:
→ masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de
transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.
→ în funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității,
pot exista unele excepții, astfel: angajatul este singur în birou; persoana suferă de boli care
afectează capacitatea de oxigenare; persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în
condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.); prezentatorii TV
și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 m între persoane; vorbitorii în public,
în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 m între aceștia și alte persoane, doar
în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; copiii cu vârsta mai mică de 5
ani.
3. Utilizarea corectă a măștilor:
→ măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a
mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun;
→ înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau
cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
→ masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau sa deteriorat;
→ masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie
igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun);
→ după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac,
urmată de igienizarea mâinilor.
→ nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
→ în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în
orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
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II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și autorităților publice, operatorilor
economici și profesioniștilor
• Pentru personalul angajat:
→ la intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea
mâinilor;
→ triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă
în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3ºC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului;
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);
c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor
simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă
persoana:
(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va
recomanda testarea;
(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta
diagnosticul către altă afecțiune.
→ persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au
responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă;
→ medicul de medicina muncii: are obligația monitorizării stării de sănătate a
angajaților; va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în
muncă); va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este
obligatorie masca.
• Pentru alte persoane decât personalul angajat:
→ intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil,
au motive justificate de a se afla în acea incintă;
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→ în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta
se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea
măsurilor de precauție;
→ dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și
dezinfectarea mâinilor;
→ triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă
în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3ºC);
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată).
→ în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. Dacă se constată
menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii,
persoanei nu i se permite accesul în incintă. Dacă temperatura înregistrată nu depășește
37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită
de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde
va merge.
√ Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de
cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea
activităților religioase, publicat în M.Of. nr. 435 din 22 mai 2020 – emitent Ministerul
Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne
§ Reguli privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri
sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase
I. Reguli privind accesul și desfășurarea activităților:
- accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu
caracter privat se va face limitat, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp
pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane;
- nu se va permite accesul credincioșilor care prezintă simptome de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
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- la intrarea în lăcașul de cult sau în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter
privat, persoanele sunt obligate să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool,
pus la dispoziție de organizatorii evenimentului religios;
- se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de
acces în lăcașurile de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat;
- activitățile religioase în interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează
slujbe cu caracter privat se desfășoară cu participarea unui număr de maximum 16
persoane;
- în interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter
privat este obligatorie purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul;
- slujbele care se vor oficia de către personalul de cult, în aer liber, se vor desfășura cu
menținerea distanței de 1,5 m între persoane;
- slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu
sunt considerate adunări publice.
II. Măsuri sanitare specifice:
- în cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact
cu credincioșii, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare;
- se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafețele frecvent atinse
(de exemplu, mânerele ușilor, balustrade, scaune);
→ la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 875/80/2020, Ordinul secretarului de stat
pentru culte și al ministrului sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității în
lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă, publicat în M.Of. nr. 401 din 15 mai 2020, își
încetează aplicabilitatea.
√ Ordinul nr. 4.325/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii
în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021,
publicat în M.Of. nr. 435 din 22 mai 2020
→ art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 2
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Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul
școlar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu 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, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia menționată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea
prevederilor prezentului ordin și Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat
pentru anul școlar 202-2021.
→ art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 4
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2020-2021 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, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia menționată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea
prevederilor prezentului ordin și a Calendarului admiterii în învățământul dual pentru
calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar
2020-2021.
→ 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 Ordinului nr. 4.325/2020.
§ Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021
25 mai 2020:
- Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităților de învățământ, cu eliminarea
din proceduri a probelor de preselecție, precum și actualizarea componenței Comisiei de
admitere din unitatea de învățământ, după caz.
25 mai 2020:
- Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul profesional.
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- Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contractecadru și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
- Unitățile de învățământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează și
transmit la inspectoratul școlar situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru
anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menționarea
operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau
a faptului că practica în anul școlar 2020-2021 se va desfășura în unitatea de învățământ).
27 mai 2020:
- Inspectoratele școlare transmit la MEC și la CNDIPT situația proiectului planului de
școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor
economici, cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt
încheiate contracte-cadru.
27 mai 2020:
- 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 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 2020-2021.
- În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea
de învățământ a candidaților/părinților, este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a
unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a
documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
- Broșura va fi postată pe site-urile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ
profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial.
27-2 iunie 2020:
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- 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 2020-2021.
- Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de informare
a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în
învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din
fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru
învățământul dual).
5 iunie 2020:
- Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor care cuprind informații despre
admitere, ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită
§ Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în
învățământul profesional de stat
17-21 februarie 2020:
- Informarea de către ISJ/ ISMB a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea
continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat.
Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de
stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de stat.
2-12 iunie 2020:
- Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional
și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea acțiunilor de
promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate în parteneriat cu
operatorii economici;
- Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online.
2-12 iunie 2020:
- La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul
profesional în anul școlar 2020-2021 se desfășoară online acțiunea „Săptămâna meseriilor“;
- Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate
promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și a ofertei de școlarizare și va fi
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realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple
de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală-operator economic.
2-12 iunie 2020:
- Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a
VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa a
VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferință on-line etc);
- Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților
pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu
evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual.
2-12 iunie 2020:
- Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, organizate la toate unitățile
de învățământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferință on-line etc.), pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a
procedurilor 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 de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În
județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și
aspectele specifice privind învățământul dual.
17 iunie 2020:
- 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.
18 iunie 2020:
- 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.
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§ 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)
2-5 iunie 2020:
- Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, cu respectarea acelorași
prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
9-12 iunie 2020:
- Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
12 iunie 2020: - Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă.
15 iunie 2020:
- 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.
19-23 iunie 2020:
- Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
25 iunie 2020:
- Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă la unitățile de învățământ
de proveniență.
26 iunie 2020:
- 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.
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§ Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru
învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul
liceal, profesional de stat și dual)
27 mai 2020: - Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.
27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00:
- Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor.
- Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. 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 romilor, care o emite,
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență
la etnia romilor.
30 iunie-3 iulie 2020:
- Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a,
la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
- Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de
admitere județeană/a municipiului București de către candidați.
4-5 iulie 2020: - Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.
2-3 iulie 2020:
- 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 16 iunie 2020.
§ Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
• Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
29 iunie-3 iulie și 6 iulie 2020:
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a
foii matricole.
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- Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional
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, precum și a foii matricole cu mediile
obținute în clasele V-VIII.
- Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul
profesional și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați asistați de
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări pe
zile și ore a tuturor elevilor.
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai
de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a
candidaților, însoțite de foile matricole. Candidații nu se prezintă și nu depun personal
documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.
- Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere
în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta.
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a
absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
- Documentele se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest
lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de
internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
- 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.
6 iulie 2020:
- Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților
de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional pentru care au optat, a listei
candidaților înscriși în învățământul profesional.
- La unitățile de învățământ și calificările la care numărul candidaților înscriși la unitatea de
învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări
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detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară
de admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la
calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, 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.
9 iulie 2020:
- 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.
- Mediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unitățile de
învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor
disponibile.
- 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.
10 iulie 2020:
- 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 la sediile și pe site-urile unităților de învățământ 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.
- 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, prin
comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita locurilor
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disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați
să participe.
13-17 iulie 2020:
- Transmiterea în format electronic de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru
învățământul profesional, către unitățile de învățământ gimnazial a situației privind
rezultatele elevilor la admiterea în învățământul profesional, în scopul asigurării posibilității
de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a
celor care au renunțat sau nu și-au depus/transmis prin poștă dosarele de înscriere la unitățile
la care au fost declarați admiși.
13-17 iulie 2020:
- Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la
unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.
- Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul
de înscriere conține:
a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către
unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis
(este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul
de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
- Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și ore, afișat
de către unitatea de învățământ.
- 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
17 iulie 2020:
- Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii
dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere.
20-21 iulie 2020:
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- Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului
București.
21 iulie 2020:
- Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile
de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale.
21 iulie 2020:
- Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a 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.
- 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.
- Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub
efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în
urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii.
21 iulie 2020:
- 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 și în învățământul dual din județ/municipiul București.
21 iulie 2020:
- Afișarea la sediile și pe site-urile unităților 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 IIa
de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
- Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru
învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru etapa a IIa, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa a II-a de
admitere.
• Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
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22-24 iulie 2020:
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a
foii matricole.
- Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional
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, precum și a foii matricole cu mediile
obținute în clasele V-VIII, 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.
- Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul
profesional și calificările din oferta acesteia se completează de către candidați asistați de
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial pe baza unei programări pe
zile și ore a tuturor elevilor.
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai
de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de
învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a
candidaților, însoțite de foile matricole.
- Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere
în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta
Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile și ore a
absolvenților, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
- Documentele se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest
lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de
internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
- 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.
23-24 iulie 2020:
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- Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă cu respectarea
acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
24 iulie 2020:
- Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și a unităților
de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în
învățământul profesional.
- Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar la
calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la
calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, 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.
27 iulie 2020:
- Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere,
conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional.
- Transmiterea la comisia de admitere județeană/ a municipiului București.
28 iulie 2020:
- 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 la sediile și pe site-urile unităților de învățământ 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 de către candidații respinși a fișelor de înscriere, de la sediile unităților
respective de învățământ, sau prin formular transmis electronic tuturor candidaților care
solicită acest lucru.
29 iulie-3 august 2020:
- Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații
au fost declarați admiși.
- Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul
de înscriere conține:
36

a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către
unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis
(este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul
de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
- Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și ore, afișat
de către unitatea de învățământ. 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.
- 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 august 2020:
- 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 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.
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- Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia
de admitere județeană/ a municipiului București.
5 august 2020:
- Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la sediul
inspectoratului școlar și pe site-ul propriu, 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.
6-7 august 2020 (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 sau au fost admiși, dar nu au
confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
- Rezolvarea de către comisia județeană 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.
- Comisia județeană/a municipiului București va afișa la sediul inspectoratului școlar și pe site
graficul de desfășurarea a ședinței publice, pe zile, ore și candidați.
7 august 2020:
- Afișarea la sediile și pe site-urile unităților 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.
7 august 2020:
- Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică
centralizată.
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§ Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3,
conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021
25 mai 2020:
- Revizuirea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și
organizarea admiterii.
- Reconfirmarea sau actualizarea, după caz, a componenței comisiei de admitere din unitatea
de învățământ care organizează învățământ dual, avizată de consiliul de administrație al
unității de învățământ.
- Revizuirea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a Procedurii de
admitere, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare.
- Parcurgerea etapelor de aprobare a Procedurii de admitere, în Consiliul de administrație al
unității de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, transmiterea
Procedurii spre avizare la ISJ/ISMB și comunicarea avizului ISJ/ ISMB către unitățile de
învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pentru Procedura de
admitere.
- Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul
dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și
calificări profesionale pentru învățământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar
2020-2021 și a calendarului probelor de admitere.
25 mai 2020:
- Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învățământul dual
- Unitățile de învățământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte de
parteneriat și le solicită reconfirmarea contractelor semnate.
- Unitățile de învățământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează și
transmit la inspectoratul școlar situația proiectului planului de școlarizare actualizat pentru
anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menționarea
operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de
parteneriat).
27 mai 2020:
- Inspectoratele școlare transmit la MEC și la CNDIPT situația proiectului planului de
școlarizare actualizat pentru anul școlar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor
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economici, cu menționarea operatorilor economici și a numărului de elevi pentru care sunt
încheiate contracte de parteneriat în învățământul dual.
27 mai 2020:
- Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii
de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a
locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediile și pe paginile web ale
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 2020-2021.
- În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea
de învățământ a candidaților/reprezentanților legali ai acestora, este necesară informarea
prin telefon

sau

email

a unității de

învățământ

cu privire la

intenția

de

depunere/completare/preluare a documentelor în vederea planificării accesului în unitatea
de învățământ.
- Broșura va fi postată pe paginile web ale inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ
profesional și tehnic și ale unităților de învățământ gimnazial.
27 mai-2 iunie 2020:
- 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 2020-2021.
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale site-urile unităților de învățământ gimnazial a
graficului ședințelor/sesiunilor de informare pentru elevi și părinți, cu privire la admiterea în
învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual [metodologia și calendarul admiterii,
modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat,
respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual, cu asigurarea informării acestora
inclusiv prin utilizarea de mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)].
5 iunie 2020:
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- Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării 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
2-12 iunie 2020:
- Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secțiuni dedicate promovării învățământului profesional
și tehnic, a meseriilor și a ofertei educaționale care să permită vizualizarea acțiunilor de
promovare a ÎPT, a meseriilor și a ofertei unităților de învățământ realizate în parteneriat cu
operatorii economici.
- Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online, iar informațiile vor fi axate
pe:
- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și, în special, a modului de
organizare și funcționare a învățământului profesional, inclusiv dual;
- informarea privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul dual și profesional
și beneficiile acestor forme de pregătire;
- conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea
continuării studiilor în învățământul dual și profesional de stat;
- oferta de școlarizare pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional, condiții
de admitere.
- Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar
2020-2021 colaborează cu operatorii economici parteneri de practică, promovând pe paginile
web proprii exemple de bună practică (testimoniale, materiale video de prezentare, exemple
de succes), menționând suplimentar față de cele menționate anterior și aspecte privind
perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.
2-12 iunie 2020:
- La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul
dual în anul școlar 2020-2021 se desfășoară on-line acțiunea „Săptămâna meseriilor“.
- Acțiunea constă în afișarea pe site-ul unităților de învățământ a unei secțiuni dedicate
promovării învățământului profesional și tehnic, a meseriilor și ofertelor de școlarizare și va fi
realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidențiate modele de succes, exemple
de bună practică, experiențe relevante ale parteneriatului școală - operatori economici.
2-12 iunie 2020:
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- Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2019-2020, școlarizează elevi în clasa a
VIII-a învățământ gimnazial va desfășura sesiuni de orientare și consiliere cu elevii de clasa a
VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail,
videoconferință on-line etc).
- Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în
învățământul dual, 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.
2-12 iunie 2020:
- Sesiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, inclusiv prin
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.) cu părinții
și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat,
inclusiv la învățământul dual, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în
învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual. În
județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu,
aspectele specifice privind învățământul dual.
17 iunie 2020:
- 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.
18 iunie 2020:
- 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
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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)
2-5 iunie 2020:
- Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, cu respectarea acelorași
prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
9-12 iunie 2020:
- Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă, cu respectarea acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
12 iunie 2020: - Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă sau maternă.
15 iunie 2020:
- 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.
19-23 iunie 2020:
- Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.
25 iunie 2020:
- Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă maternă, la unitățile de învățământ
de proveniență.
26 iunie 2020:
- 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 romi și a candidaților pentru învățământul
special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional
de stat și dual)
27 mai 2020: - Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi.
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27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00:
- Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor
- Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. 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 romilor, care o emite,
potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și
părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență
la etnia romilor.
30 iunie-3 iulie 2020:
- Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe
locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a,
la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.
- Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de
admitere județeană/a municipiului București, de către candidați.
4-5 iulie 2020: - Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
2-3 iulie 2020:
- Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
- Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al
municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual.
• Etapa I de admitere în învățământul dual
29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020:
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia
matricolă.
- Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul dual și
fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale
ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la

44

evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicația informatică centralizată,
precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII.
- Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual
și pentru calificări din oferta unității se completează de către candidați asistați de către
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe
zile și intervale orare realizate pentru toți absolvenții unității.
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai
de către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional
a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul
profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se
prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care
optează.
- Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru
candidații care solicită aceasta și a foii matricole.
- Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original,
pentru absolvenții care solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza
unei programări pe zile și intervale orare, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
- Documentele se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest
lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de
internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
- Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la
dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru
completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta de
învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau
de admitere și privind modul de desfășurare a acestora.
- 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.
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6 iulie 2020:
- Afișarea, la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de la care provin
candidații, privind lista candidaților înscriși în învățământul dual.
- În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări detaliate
privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
organizează probe de admitere și 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 județeană de admitere/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare
profesională.
7-8 iulie 2020:
- Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se
organizează probe eliminatorii.
- Desfășurarea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea
acestora.
- Desfășurarea probelor se va realiza în baza graficului și unei programări prealabile a
candidaților, stabilite, afișate și comunicate de fiecare unitate de învățământ care organizează
probele eliminatorii către candidați și către unitățile de învățământ gimnazial de la care
aceștia provin, în vederea asigurării informării candidaților privind susținerea probelor în
format on-line.
- Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susținerea probei în format on-line va
susține proba on-line la și cu sprijinul unității de învățământ gimnazial de la care provine, fiind
informat în prealabil despre graficul și programarea corespunzătoare de către unitatea de
învățământ la care și-a depus dosarul de înscriere.
8-9 iulie 2020:
- Pentru candidații care au optat inițial pentru unitățile de învățământ și calificările la care se
organizează probe eliminatorii.
- Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afișare la sediul unității de învățământ
care a organizat probele, precum și către candidați și către unitățile de învățământ gimnaziale
de la care provin aceștia, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
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- Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se
afișează și se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, la
sfârșitul fiecărei zile, către candidați 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 învățământul dual, respectiv
în învățământul profesional.
- Secretariatele unităților de învățământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii absolvenți
care au participat la această etapă și, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii,
consiliază și sprijină elevii și reprezentanții legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fișei
inițiale, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor
profesionale pentru care optează.
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai
de către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional
a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul
profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se
prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care
optează.
9 iulie 2020:
- Actualizarea și afișarea, la sediile și pe pagina web a site-urile unităților de învățământ care
au ofertă pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual.
- Afișarea tuturor informațiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea
calificării/calificărilor la care se organizează probe, 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.
9 iulie 2020:

- Desfășurarea probelor de admitere.

10 iulie 2020:
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- Comunicarea prin afișare la sediu și prin mijloace electronice de comunicare, către candidați
și către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin candidații, a rezultatelor la probele
de admitere în învățământul dual, de către unitățile de învățământ care au organizat aceste
probe.
10 iulie 2020:
- 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.
10 iulie 2020:
- Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei
candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat.
- Afișarea la sediile unităților de învățământ care organizează învățământ dual a listei
candidaților admiși și a celor respinși.
- Afișarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către
candidații admiși.
- 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 transmiterea/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,
prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita locurilor
disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați
să participe.
- Informarea candidaților asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de către unitățile
de învățământ cu ofertă în învățământul dual la care au susținut admiterea, prin mijloace
alternative de comunicare.
13-17 iulie 2020:
- Transmiterea în format electronic, de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru
învățământul dual către unitățile de învățământ gimnazial, a situației privind rezultatele
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candidaților la admiterea în învățământul dual, în scopul asigurării posibilității de înscriere
pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au
renunțat sau nu și-au transmis/depus dosarele de înscriere la unitățile la care au fost declarați
admiși.
13-17 iulie 2020:
- Transmiterea/Depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere la
unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.
- Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire.
- Dosarul conține:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către
unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat
admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul
de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
- Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și intervale
orare, afișat de către unitatea de învățământ.
- În cazul retragerii fișelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
17 iulie 2020:
- Transmiterea la comisia județeană/a municipiului București de admitere de către unitățile
de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor
rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere candidaților admiși în această
etapă de admitere.
20, 21 iulie 2020:
- 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 pentru care s-au organizat probe
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eliminatorii și/sau de admitere decât cu acordul unităților de învățământ respective, după
consultarea cu operatorii economici parteneri.
21 iulie 2020:
- Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile
de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor speciale
21 iulie 2020:
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților 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.
- 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, și, în mod distinct, în învățământul dual.
- Listele actualizate cu candidații înmatriculați la clase/grupe cu efective care se află sub
efectivul minim la finalul primei etape se afișează și se comunică sub rezerva completării în
urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea
formațiunilor de studii.
21 iulie 2020:
- 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.
21 iulie 2020:
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ gimnazial a listei cu locurile
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.
- 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.
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ cu ofertă educațională
pentru învățământul profesional de stat și/sau învățământul dual a locurilor libere pentru
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etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale, și a informațiilor privind etapa
a II-a de admitere.
• Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
22-24 iulie 2020:
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru
învățământul dual, pe baza fișei de opțiuni pentru învățământ dual, însoțită de foaia
matricolă.
- Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a
părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de opțiuni pentru învățământul dual și
fișa de înscriere în învățământul profesional 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 din aplicația informatică centralizată,
precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII, pentru candidații cărora nu li
s-au eliberat fișe de opțiuni pentru învățământul dual sau fișe de înscriere pentru
învățământul profesional de stat în etapa I de admitere.
- Opțiunile elevilor pentru o unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământul dual
și pentru calificări din oferta unității se completează de către candidați asistați de către
diriginți/cadrele didactice din unitatea de învățământ gimnazial, pe baza unei programări pe
zile și intervale orare realizată pentru toți absolvenții unității.
- Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează numai
de către unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții, prin transmiterea
electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și profesional
a fișei de opțiuni pentru învățământul dual, a fișei de înscriere a candidaților în învățământul
profesional, precum și a foii matricole cu mediile obținute în clasele V-VIII. Candidații nu se
prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care
optează.
- Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru
candidații care solicită aceasta.
- Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole, a fișei de opțiuni
pentru învățământul dual și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original,
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pentru absolvenții care solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza
unei programări pe zile și intervale orare, afișată de către unitatea de învățământ gimnazial.
- Documentele se vor transmite și în format electronic tuturor candidaților care solicită acest
lucru - opțiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunțuri postate pe paginile de
internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.
- Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual pun la
dispoziție unităților de învățământ gimnazial informații și îndrumări necesare pentru
completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta de
învățământ dual, inclusiv informațiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau
de admitere și privind modul de desfășurare a acestora.
- 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.
23-24 iulie 2020:
- Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă cu respectarea
acelorași prevederi stabilite pentru învățământul liceal.
24 iulie 2020:
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământ dual, precum și informarea unităților de învățământ gimnazial de la care provin
candidații privind lista candidaților înscriși în învățământul dual.
- În situația în care s-a decis susținerea de probe de admitere se afișează și precizări detaliate
privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
organizează probe de admitere și 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 județeană de admitere/a municipiului București a situației cu
numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare
profesională.
25-27 iulie 2020:
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- Desfășurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleași condiții cu cele
prevăzute la etapa I de admitere în învățământul dual, conform celor prevăzute de procedura
de admitere elaborată de unitatea de învățământ care organizează admiterea.
- Informarea candidaților asupra rezultatelor probelor de admitere prin afișare la sediu și prin
mijloace electronice de comunicare.
27 iulie 2020:
- 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, cu
modificările și completările ulterioare.
- Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București.
28 iulie 2020:
- Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei
candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat.
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților de învățământ care organizează
învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul dual.
- Afișarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către
candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de opțiuni pentru
învățământ dual de la sediile unităților de învățământ sau prin formular transmis electronic
tuturor celor care solicită acest lucru.
29 iulie-3 august 2020:
- Transmiterea/Depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la
unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.
- Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire.
- Dosarul conține:
a) fișa de opțiuni pentru învățământul dual, în copie;
b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către
unitatea de învățământ gimnazial sau de către unitatea de învățământ la care a fost declarat
admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale /examenul
de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;
d) fișa medicală.
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- Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și intervale
orare, afișat de către unitatea de învățământ.
- În cazul retragerii fișelor de înscriere sau netransmiterii/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 transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.
- 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 august 2020:
- 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.
- 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, prin procedura de admitere, au prevăzut probe eliminatorii și/sau
probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe
numărul de locuri disponibile, care - în urma consultării cu operatori economici și cu acordul
acestora - sunt interesate să-și completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și
redistribuire organizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București,
informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest
acord.
- Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia
de admitere județeană/a municipiului București.
5 august 2020:
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- Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la sediul și pe
pagina web a inspectoratului școlar, 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.
6-7 august 2020 (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, sau au fost admiși dar nu au
confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
- Rezolvarea de către comisia județeană 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.
- Comisia județeană/a municipiului București va afișa la sediul și pe pagina web a
inspectoratului școlar graficul de desfășurare a ședinței publice, pe zile, pe intervale orare și
pe candidați.
7 august 2020:
- Afișarea la sediile și pe paginile web ale unităților 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.
7 august 2020:
- Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și
redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică
centralizată.
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