ORDIN Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă"
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 537 din 10 iulie 2017
În baza prevederilor art. 29 alin. (4) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.248/2011
privind aplicarea Programului "A doua şansă", publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 721 din 13 octombrie 2011, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (1), litera (ii) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(ii) au abandonat pe parcurs învăţământul primar."
2. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(1) Un candidat se poate înscrie în Programul «A doua şansă» pentru învăţământul
primar, de regulă, la începutul anului de studiu, conform art. 8 alin. (4)".
3. În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Prin excepţie, un candidat se poate înscrie şi ulterior, în clase deja constituite,
în condiţiile menţionate la articolul 8 alin. (4)."
4. În anexa nr. 1, la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
"(4^1) Prin excepţie de la datele menţionate anterior, pentru proiectele cu finanţare
europeană, anul de studiu în Programul «A doua şansă» pentru învăţământul primar
poate începe şi în alte perioade, în funcţie de contractul de finanţare, cu aprobarea
inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti şi cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale."
5. În anexa nr. 3, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 5
În Programul «A doua şansă» pentru învăţământul secundar inferior se pot înscrie
persoane cu vârsta de peste 14 ani care au absolvit învăţământul primar. Se pot înscrie

şi persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului
gimnazial (V, VI, VII) şi au abandonat pe parcurs şi care depăşesc cu peste 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei."
6. În anexa nr. 3, la articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) Depunerea dosarelor de înscriere în anul I al Programului «A doua şansă» pentru
învăţământul secundar inferior se poate face de două ori pe parcursul unui an din
program, de regulă în septembrie sau în ianuarie."
7. În anexa nr. 3, la articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie, un candidat se poate înscrie şi ulterior acestor perioade, în clase
deja constituite."
8. În anexa nr. 3, la articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru proiectele cu finanţare europeană,
programul poate începe cu serii noi de elevi şi în alte perioade, în funcţie de contractul
de finanţare, cu aprobarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. III
Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia
generală economică, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi,
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ
implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
Bucureşti, 19 iunie 2017.
Nr. 4.093.

