Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

ERATĂ
Modificările și completările OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea
și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul
școlar 2020-2021
Art. 2 alin. (10) din OME nr. 4948/2019. 494
8/2019
Vechea reglementare
„La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă
numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere, calculată
conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:„La
repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă numai elevii care au
susținut evaluarea națională”.
Art. 2 alin. (11) din OME nr. 4948/2019
Vechea reglementare
„La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților declarați admiși în urma repartizării
computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie
certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu
astfel de competențe”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:
„La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților repartizați, cartea de identitate
(dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu
originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe”.
Art. 2 alin. (14) din OME nr. 4948/2019
Vechea reglementare
„Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează
solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 de înscriere în clasa
a IX-a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de
admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 24 august – până
la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:
„Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează
solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 de înscriere în clasa
a IX-a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de
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admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 24 august 2020 –
până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor
de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenții
clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de
absolvire a claselor V-VIII”.
Art. 2 alin. (12 ind. 1) din OME nr. 4948/2019
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, se introduce art. 2 alin. (12 ind. 1) și va avea următorul conținut:
„După repartizarea candidaților menționați la alin. (12) se repartizează absolvenții clasei a VIII-a
care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere
conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin”.
Art. 2 alin. (13 ind. 1) din OME nr. 4948/2019
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, se introduce art. 2 alin. (13 ind. 1) și va avea următorul conținut:
„Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a menționați la alin. (121) se realizează de către comisia
județeană de admitere/ a municipiului București, în ședință publică, după repartizarea
candidaților care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de
absolvire a claselor V-VIII”.
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