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ORDIN Nr. 3.164
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta
 efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant 

particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei 
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022, aprobata

 prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.599/2020

   Avand in vedere:
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri 

la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor
acte normative;

– prevederile art. 19 si 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu 
modificarile ulterioare,

   ministrul educatiei emite prezentul ordin.

   Art. I. - Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru 
invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi 
scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului 
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar 
pentru anul scolar 2021-2022, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si 
cercetarii nr. 5.599/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
888 din 29 septembrie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 7, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "1. constituirea formatiunilor de studiu la clasa a IX-a/a XI-a/ anul I in 
invatamantul de masa se realizeaza astfel: 
   a)invatamant liceal cu frecventa (zi), filiera tehnologica si invatamant 
profesional, inclusiv dual, din 24 de elevi;
   b)invatamant liceal cu frecventa (zi) filiera teoretica, din 26 de elevi;
   c)invatamant liceal cu frecventa (zi) filiera vocationala, profil sportiv, 
teologic, pedagogic, precum si la invatamantul liceal de arta, din 24 de elevi;
   d)invatamant liceal cu frecventa (seral) si frecventa redusa, din 28 de elevi;
   e)invatamant liceal cu frecventa (seral), filiera tehnologica, ciclul superior, 
din 28 de elevi;
   f)invatamantul postliceal, din 28 de elevi."
   2. La articolul 7, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 31 si 32, 
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cu urmatorul cuprins:
   "31. formatiunile de studiu pentru forma de invatamant in limba materna a unei 
minoritati nationale se pot organiza, infiinta si functiona cu efective sub limita 
minima prevazuta de lege cu pana la 3 elevi; la nivelul invatamantului primar cu 
predare in limba unei minoritati nationale, formatiunile de studiu in regim simultan
se pot organiza, infiinta si functiona cu efective la jumatatea limitei minime 
prevazute de lege; clasele aflate in functiune raman cu acelasi numar de elevi pana 
la finalizarea ciclului de invatamant;
   32. prevederile pct. 31 se aplica si formatiunilor de studiu cu predare in limba 
romana, atunci cand acestea functioneaza in zone unde ponderea unei minoritati 
etnice este majoritara;".
   3. In anexa la metodologie, Calendarul operatiunilor desfasurate de 
inspectoratele scolare/Ministerul Educatiei si Cercetarii cu privire la reteaua 
scolara si proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022, punctul 9
se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului 
Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile 
prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I.

Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu

   Bucuresti, 21 ianuarie 2021.
   Nr. 3.164.

„9
Transmiterea de catre inspectoratele scolare la Ministerul 
Educatiei si Cercetarii a proiectului planului de scolarizare 
pentru anul scolar 2021-2022

1 februarie 2021“
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