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Către
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
În atenția doamnei/domnului inspector școlar general
Ref: Precizări referitoare la continuarea studiilor în anul școlar 2013-2014
În conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea
unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, precizăm următoarele:
I.
Actele normative care reglementează posibilitatea de continuare a studiilor în anul
școlar 2013-2014:
1.
Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu,
aprobată prin Ordinul M.E.C. nr.5021/23.09.2005;
2.
Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani, aprobată
prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3168 din 03.02.2012;
3.
Metodologia de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea
calificării profesionale de nivel 2, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5730 din 26.11.2010.
II.
În temeiul actelor normative mai sus menționate, precizăm:
1.
Pentru absolvenții de la forma de învățământ seral ai ciclului inferior al liceului – filiera
tehnologică, respectiv ai anului de completare învățământ special, care doresc să-și continue studiile în
ciclul superior al liceului, se organizează o sesiune specială de admitere în ciclul superior al liceului - forma
de învățământ seral. La sesiunea specială pot participa și absolvenții școlilor profesionale/anului de
completare cu sau fără certificate de calificare profesională de nivel 2 din seriile anterioare. Sesiunea
specială se organizează în perioada vacanței intersemestriale, în conformitate cu procedura menționată la
Cap. II și Cap. III din actul normativ menționat la punctul I.1., după un calendar stabilit de către Consiliile de
administrație ale unităților de învățământ.
2.
Absolvenții ciclului inferior al liceului din seriile anterioare sau din seria curentă pot să-și
continue studiile în ciclul superior al liceului, la stagiile de instruire practică sau, la cerere, în clasa a X-a
învățământ profesional.
3.
Absolvenții din seriile anterioare care au promovat doi ani de școală profesională, precum și
absolvenții școlilor de arte și meserii/școlilor de ucenici/școlilor complementare, din seriile anterioare, cu
sau fără certificate de calificare profesională de nivel 1, pot să-și continue studiile în anul școlar 2013-2014,
în clasa a X-a de liceu sau clasa a X-a învățământ profesional, după susținerea și promovarea examenelor
de diferențe.
4.
Absolvenții din seriile anterioare care au promovat un an de școală profesională, școală de
arte și meserii sau de școală de ucenici/școală complementară, vor parcurge următoarele etape pentru
continuarea studiilor:
a) susținerea examenelor de diferență rezultate din compararea curriculumului parcurs la
școala profesională, școala de arte și meserii sau școala de ucenici/școala complementară și a
curriculumului în vigoare la clasa a IX-a învățământ liceal;
b) înscrierea în clasa a X-a de liceu, sau clasa a X-a învățământ profesional, în situația
promovării examenelor.
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