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Ref.: Admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi in inviifiimiintul liceal, profesional $i dual 
de stat pentru anul §Colar 2021-2022. 

Avilnd in vedere prevederile O.M.E.C. nr. 3203/28.01.2021 pentru completarea 0.M.E.C 
5457/31.08.2020 privind organizarea ~i desftl~urarea admiterii in inva\amantul liceal de stat pentru 
anul ~colar 2021-2022 ~i prevederile 0.M.E.C. nr. 3337/26.02.2021 pentru modificarea OMEC 
5449/2020 privind organizarea, desfii~urarea ~i calendarul admiterii in inva\amilntul profesional de stat 
~i In inva\amantul dual de stat pentru anul ~colar 2021-2022, 1n ceea ce prive~te admiterea candida\ilor 
pe locurile speciale pentru rromi, vii transmitem urmatoarele: 

)> in perioada 2 octombrie 2020 - 23 aprilie 2021, au Joe ~edinte de instruire/ informare a 
elevilor ~i a parin\ilor acestora privind admiterea in inva\amilntul liceal, inva\iimantul 
profesional de stat ~i in inva\amilntul dual de stat, pe locurile speciale pentru rromi; 

)> in perioada 5 octombrie 2020 - 29 aprilie 2021, se elibereaza recomandarile scrise de 
apartenen\a la etnia rroma. Recomandarile scrise vizilnd apartenen\a la etnia rroma pot fi 
eliberate ~i online, in aceasta situa\ie, recomandarea este transmisa, prin e-mail, unita\ii de 
inva\amilnt din care provine candidatul, in format pdf., aviind semnatura electronica a 
emitentului. Raspunderea pentru autenticitatea ~i con\inutul recomandiirii revine atilt 
organiza\iei rromilor, care o emite, potrivit statutului ~i proceduril or inteme proprii cu privire 
la eliberarea recomandarii, cat ~i a parintelui/reprezentantului legal al elevului care solicita 
eliberarea unei recomandari de apartenen\a la etnia rroma; 

)> in data de 29 aprilie 2021, depunerea ~i inregistrarea de catre parinte/reprezentantul legal a 
recomandarii scrise, de apartenen\a la etnia rroma, la unitatea de lnva\amant de provenien\a, In 
vederea 1nscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 
Orice recomandare depusli la unitatea de inviifiimiint ulterior acestei perioade nu va mai fl 
luatli in considerare pentru nicio formii de admitere in inviifiimiintul de stat pentru anul 
~colar 2021-2022! 

)> in data de 10 mai 2021 se afi~eaza locurile speciale pentru candida\ii rromi; 

)> In data de 11 mai 2021, unita\ile de inva\amiint transmit catre Inspectoratul ~colar Jude\ean 
Dolj lista candida\ilor care au depus recomandarea pentru a participa la admiterea pe locurile 
speciale pentru rromi in inva\amiintul liceal, profesional ~i dual de stat pentru anul ~colar 
2021-2022 ~i copii xerox dupa recomandarile de apartenen\a la etnia rroma inregistrate. 
Documentele transmise vor respecta urmatorul format: 

Unitatea de Nume ~i prenumele 
Date de 
contact Observatii invlitlimant elevului 

(tel./ email) 
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>- In perioada 5-6 iulie 2021, secretariatele unita\ilor de invatamant ginmazial completeaza, la 

cererea elevilor ~i a parin\ilor/ reprezentan\ilor legali pentru minori, fi~a de inscriere in 
invii(iimiintul profesional !ji dual de stat cu informa\iile privind datele personale ale 
absolven\ilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele ~i mediile ob(inute la 
evaluarea na(ionala din clasa a VIII-a. 
Completarea op(iunilor in anexa fi~ei de inscriere de catre candida(ii care solici!a i11B_crier~~-p~ ____ _ 

-- -- - - --- - --1ocurile-speciale-pentru-romi~iae catrepil!in\ii acestora~ as!Stati dedirigintii claselor a VIII-a, 
la unitatea de inva(amiint. Eliberarea, de catre unita\ile de inva\amant gimnazial, a fi~ei de 
inscriere in inva(amantul profesional ~i dual de stat, inso\ita de anexa fi~ei de inscriere pentru 
candida(ii care solicita aceasta. 
Tot in aceasta perioada se depun fi~ele de inscriere inso\ite de anexele cu op\iuni ale 
candida(ilor pe locurile speciale pentru rromi la ISJ Dolj - Comisia Jude\eana de Admitere. 

>- In data de 7 iulie 2021, are loc repartizarea candida(ilor pe locurile speciale pentru rromi In 
invii(iimiintul profesional !ji dual de stat. Repartizarea pe locurile speciale pentru rromi se 
realizeaza de Comisia Jude\eana de Admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere 
~i in baza op\iunilor exprimate de candida\i. Repartizarea se face in ~edinta publica. 

>- In perioada 8 -9 iulie 2021, candida\ii care solicita inscrierea pe locurile speciale pentru rromi 
in inva(amiintul liceal de stat, impreunil cu pilrin\ii acestora ~i asista\i de catre dirigintii claselor 
a VIII-a, completeaza op\iunile in fi~ele de inscriere. Tot in aceasta perioada are loc 
introducerea in baza de date computerizata a datelor din fi~ele de inscriere ~i verificarea de 
catre parinti ~i candida(i a corectitudinii datelor din fi~a listata de calculator, se corecteaza 
eventualele gre~eli in baza de date computerizata ~i se listeaza fi~ele corectate din calculator. 
Orice fi!fii depusa dupa aceasta data nu va maifi luata fn considerare. 
Orice opfiune gre!jita poate conduce la o repartizare nedorita! 

>- In data de 12 iulie 2021 are loc repartizarea candida\ilor pe locurile speciale pentru 
rromi in invii(iimiintul liceal de stat · ~i comunicarea rezultatelor candida\ilor. 
Repartizarea candida\ilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat intr-o 
sesiune distincta, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere ~i pe baza op\iunilor 
completate in fi~a de inscriere. 

Obs. Candida/ii nerepartizafi pe locurile speciale pentru rromi in fnvii(iimiintul liceal de 
stat, precum !ji cei care aufost repartizafi dar care soliciti:i, fn scris, renunfarea la locul pe 
care au Jost repartizafi, pot solicita !ji primi o noua fi!fa de fnscriere pentru a put ea participa 
la prima etapi:i de repartizare computerizati:i !ji admitere fn fnvi:ifi:imantul liceal de stat 
pentru candidafii din seria curenti:i, precum :;i pentru cei din seriile anterioare care nu 
fmplinesc 18 ani pani:i la data fnceperii cursurilor anului !jColar 2021-2022. 
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Inspector ~colar entru minorita\i, 
Prof. Ana -Maria C ISTEA - RADU 


