


















(2) Pentru aceºti absolvenþi, la media generala de absolvire a gimnaziului se iau în calcul 
doar rezultatele obþinute în anii de studiu parcurºi în România. 

(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenþi sunt stabilite de comisia de 
admitere judeþeana/a municipiului Bucureºti ºi sunt fãcute publice pânã la data de 19 iulie 2011. 

 
 

5. Adrese utile de internet de unde se pot lua  
cele mai importante informaþii despre admitere: 

 
www.edu.ro   

 
www.portal.edu.ro 

 
www.isjneamt.ro 

 
www.admitere.edu.ro 



c) adeverinþa cu notele ºi media generala obþinute la Evaluarea Naþionala/tezele cu subiect 
unic din clasa a VIII-a/testele naþionale/examenul de capacitate; 

d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fisa medicala. 
Repartizarea candidaþilor menþionaþi la alin. (1) se face în perioada 24-26 iulie 2012, pe 

locurile anunþate de inspectoratul ºcolar în broºura de admitere. 
Repartizarea se face în ºedinþa publica, în doua etape. În prima etapa, sunt repartizaþi, în 

ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere ºi a opþiunilor, candidaþii care au susþinut evaluarea 
naþionala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naþionale/ examenul de capacitate. În a 
doua etapa, sunt repartizaþi, pe locurile ramase libere, în ordinea descrescãtoare a mediilor de 
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candidaþii care nu au participat la evaluarea naþionala/tezele 
cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naþionale/examenul de capacitate. 
 

Dispoziþii finale 
 

Art.59. Absolvenþii învãþãmântului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa 
la admiterea în învãþãmântul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie. 
Participarea lor la admitere nu este condiþionata de achitarea unei taxe. 

Art.60. (1) Broºura menþionata la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informaþiile 
corespunzãtoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizeazã admitere în 
clasa a IX-a. 

(2) Nu se vor aloca coduri pentru unitãþile de învãþãmânt particulare menþionate la alin. (1), 
iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizata. 

(3) Admiterea în unitãþile de învãþãmânt particulare, autorizate sau acreditate, se face în 
conformitate cu metodologia stabilitã de fiecare ºcoalã, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

Art.61. Elevii care au rãmas cu situaþia neîncheiata la sfârºitul semestrului al doilea, îºi vor 
încheia situaþia în perioada 25-31 august 2011 ºi vor fi repartizaþi în clasa a IX-a de comisia de 
admitere judeþeana/a municipiului Bucureºti în perioada 1-7 septembrie 2011, conform 
prevederilor Art.55. 

Art.62. În situaþia în care exista candidaþi cãrora nu li se poate calcula media de admitere, 
în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) ºi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea 
Naþionala sau la examenele prevãzute la art. 4 alin. (4), aceºtia vor fi repartizaþi de inspectoratele 
ºcolare, în perioada 1-7 septembrie 2011, dupã repartizarea celorlalþi candidaþi. Repartizarea se 
face în ordinea descrescãtoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 

Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseºte conform legii ºi 
atrage dupã sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea 
falsului se face dupã încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obþinut prin fraudã. 

Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fiºe de înscriere pentru acelaºi elev, 
decât este prevãzut în prezenta metodologie, de transcrierea eronatã a datelor personale ori a 
notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancþionate 
disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz. 

Art. 65. Comisia Naþionala de Admitere poate decide, în situaþii justificate, sã afiºeze în 
avans sau mai târziu, faþa de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând 
repartizarea computerizatã a absolvenþilor de clasa a VIII-a. 

Art. 66. (1) În perioada 26-28 iulie 2011, comisia de admitere judeþeanã/a municipiului 
Bucureºti va analiza ºi cazurile speciale ale absolvenþilor învãþãmântului gimnazial care au 
studiat în strãinãtate ºi, din aceasta cauza, nu au participat la Evaluarea Naþionala de la sfârºitul 
clasei a VIII-a. 



civice, culturale sau politice a romilor, legal constituitã, prin care se atestã apartenenþa lor 
la etnia romilor ºi nu faptul ca fac parte din respectiva organizaþie. 

(5) În perioada 6-8 iulie 2012, comisia de admitere judeþeana/a municipiului Bucureºti 
asigura repartizarea candidaþilor romi care au depus cereri pânã la data menþionata la alin. (3), pe 
locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere ºi în baza 
opþiunilor exprimate de candidaþi. Repartizarea se face în ºedinþa publicã. 

(6) În situaþia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite 
pentru rezolvarea cazurilor speciale, menþionate la Art. 54. 

Art.57. (1) Înscrierea ºi repartizarea candidaþilor în clasa a IX-a din unitãþile de învãþãmânt 
special se organizeazã de cãtre comisia de admitere judeþeana/a municipiului Bucureºti, în 
perioada 9-11 iulie 2012. 

(2) Locurile alocate învãþãmântul liceal special sunt anunþate în broºura de admitere, într-o 
listã separatã, care va purta menþiunea cã aceste locuri nu participã la repartizarea computerizatã 
Vor fi precizate în broºurã locul ºi data în care se va face repartizarea candidaþilor pentru 
învãþãmântul special, precum ºi condiþiile specifice de înscriere (documente care sa dovedeascã 
tipul ºi gradul de deficienþa etc.). 

(3) Repartizarea pe locurile din unitãþile de învãþãmânt special se face în funcþie de tipul ºi 
gradul de deficienþã, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupã caz, 
ºi în funcþie de opþiuni. 

(4) Candidaþii cu cerinþe educative speciale, care au susþinut Evaluarea Naþionalã din clasa a 
VIII-a, pot participa, fãrã restricþii, la toate etapele admiterii prevãzute de prezenta metodologie, 
atât pentru locurile din învãþãmântul de masã, cât ºi pentru cele din învãþãmântul special. 

(5) Candidaþii cu cerinþe educative speciale, care nu au susþinut Evaluarea Naþionala din 
clasa a VIII-a ºi care solicitã repartizarea în învãþãmântul de masã, sunt repartizaþi, în ordinea 
descrescãtoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de cãtre comisia de admitere judeþeana/a 
municipiului Bucureºti, în perioada 26 – 29 iulie 2012, dupã repartizarea celorlalþi candidaþi. În 
repartizarea acestor candidaþi, se va þine cont de certificatele de expertizã ºi orientare ºcolarã ºi 
profesionalã eliberate de comisia pentru protecþia drepturilor copilului. 

(6) În cazul candidaþilor cu cerinþe educative speciale, proveniþi din promoþii anterioare, 
prevederile alin. (4) ºi (5) se aplica în mod corespundator, înlocuind sintagma „Evaluarea 
Naþionala” cu sintagma adecvata „examenul de capacitate”/ „testele naþionale”/ „tezele cu subiect 
unic”. 

 

Admiterea candidaþilor pentru învãþãmântul seral ºi  
pentru cel cu frecvenþã redusã 

 
Înscrierea la învãþãmântul seral sau cu frecvenþã redusã a candidaþilor din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pânã la data începerii noului an ºcolar, inclusiv, se face 
la LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PIATRA-NEAMÞ, B-dul Mãrãºeºti, 
nr. 13, tel: 0233/215262. 
 

Calendarul admiterii candidaþilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pânã 
la data de 10 septembrie 2012 inclusiv este anunþat de inspectoratul ºcolar pânã la data de 15 iulie 
2012 ºi este afiºat la sediul inspectoratului ºcolar ºi la centrul menþionat la alin. (1). 

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24 iulie 2012, la centrul menþionat. 
Dosarele conþin urmãtoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de naºtere cartea de identitate ºi, dupã caz, certificatul de cãsãtorie, în copie 

legalizatã; 



d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fisa medicala. 
(3) Candidaþii care, în perioada menþionata la alin. (1), nu îºi depun dosarele de 

înscriere, se considera retraºi, iar locurile corespunzãtoare sunt declarate neocupate ºi vor 
fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de cãtre comisia judeþeana/a municipiului 
Bucureºti de admitere. Aceºti candidaþi vor fi repartizaþi de comisia de admitere 
judeþeana/a municipiului Bucureºti, pe locurile ramase libere, dupã rezolvarea cazurilor 
speciale. 

(4) Unitãþile de învãþãmânt liceal de stat transmit comisiei de admitere judeþene/a 
municipiului Bucureºti, pânã la data de 26 iulie 2012, situaþia locurilor ramase libere în urma 
neînscrierii unor candidaþi repartizaþi în sesiunea de admitere. 

Art. 50. (1) În perioada 26-29 iulie 2012, comisia de admitere judeþeana/a municipiului 
Bucureºti rezolva situaþiile speciale apãrute dupã repartizarea computerizata: situaþii medicale 
speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaþilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe 
locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greºita în 
baza de date computerizata a opþiunilor exprimate de elevi etc. 

(2) Nu se va depãºi numãrul maxim de 30 de elevi la clasa ºi se va respecta, în toate 
cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere 
judeþene/a municipiului Bucureºti, dupã inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul 
judeþului/municipiului Bucureºti. 

(3) Deciziile comisiei de admitere judeþene/a municipiului Bucureºti se iau cu majoritate de 
voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, ºi sunt fãcute publice prin afiºare la sediul 
inspectoratului ºcolar. 

(4) În perioada menþionatã la alin. (1), dupã rezolvarea situaþiilor speciale, comisiile de 
admitere judeþene/a municipiului Bucureºti repartizeazã pe locurile ramase libere absolvenþii 
învãþãmântului gimnazial care au fost repartizaþi, dar nu ºi-au depus dosarele de înscriere în 
perioada prevãzuta de prezenta metodologie ºi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la 
repartizãrile computerizate. 

 

Admiterea candidaþilor pe locurile speciale pentru rromi ºi a 
candidaþilor pentru învãþãmântul special 

 
 Art.56. (1) Comisiile de admitere judeþene/a municipiului Bucureºti stabilesc, cu avizul 

Comisiei Naþionale de Admitere, ºi anunþã, prin afiºare la sediul inspectoratului ºcolar, pânã la 
data de 15 mai 2012, unitãþile de învãþãmânt, specializãrile ºi numãrul de locuri alocate pentru 
candidaþii romi, pe baza mãsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale 
privind îmbunãtãþirea situaþiei romilor. Numãrul de locuri anunþat nu mai poate fi modificat dupã 
data de 15 mai 2012. Informaþiile menþionate se transmit Comisiei Naþionale de Admitere, la 
Direcþia Generala Învãþãmânt în Limbile Minoritãþilor, Relaþia cu Parlamentul ºi Partenerii 
Sociali. 

(2) Locurile speciale pentru candidaþii romi se vor aloca peste numãrul de locuri acordat 
prin planul de ºcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasã. 

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de 
admitere judeþeana/a municipiului Bucureºti, pânã la data de 25 iunie 2012, ora 16. Orice cerere 
depusã dupã aceastã datã nu mai este luatã în considerare. 
(4) Candidaþii din etnia romilor care concureazã pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru 
aceºtia trebuie sã prezinte la înscriere, pe lângã actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din 
prezenta metodologie, o recomandare scrisã din partea preºedintelui unei organizaþii  
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

corectatã, un exemplar al fiºei corectate, listate din calculator ºi semnate de diriginte, 
candidat ºi pãrintele/tutorele acestuia va rãmâne ataºat fiºei iniþiale. 

(5) De asemenea, în cadrul acestor ºedinþe de verificare, fiecare candidat va controla 
prezenþa numelui sau pe lista de control afiºata la sediul scolii generale, conform Art. 33, precum 
ºi corectitudinea datelor personale, a mediilor ºi a notelor din listã. 

(6) Comisia de înscriere din unitatea de învãþãmânt gimnazial are obligaþia de a verifica 
prezenþa, pe lista de control afiºatã, a tuturor elevilor arondaþi centrului ºi de a semnala comisiei 
de admitere judeþene/a municipiului Bucureºti neregulile sesizate. 

 
Repartizarea computerizatã ºi afiºarea rezultatelor 

 
Art. 48. (1) În data de 10 iulie 2012, Centrul Naþional de Admitere verifica bazele de 

date transmise de comisiile de admitere judeþene/a municipiului Bucureºti ºi transmite acestora 
eventualele nereguli semnalate - candidaþi înscriºi în mai multe judeþe, candidaþi aflaþi în baza de 
date pentru admiterea computerizatã ºi care au fost deja admiºi la liceele la care se susþin probe 
de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora. 

(2) Corectarea erorilor menþionate anterior se face pânã la data de 13 iulie 2012 ºi se 
confirma la Centrul Naþional de Admitere, pânã la ora 22 a aceleiaºi zile. 

(3) Pânã la data de 14 iulie 2012, se efectueazã repartizarea computerizata a absolvenþilor 
de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, în ordinea descrescãtoare a 
mediilor de admitere ºi în funcþie de opþiunile candidaþilor, înscrise în fisa de opþiuni. La 
repartizare se folosesc criteriile de departajare menþionate la Art. 5 din prezentele metodologie. 
Nu se iau în considerare: 

(i) opþiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaþilor care nu satisfac condiþiile precizate 
la Art.3, 

(ii) opþiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, ale candidaþilor 
care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba materna respectiva sau care nu au promovat proba 
de verificare a cunoºtinþelor de limba materna menþionata la Art.10 

(iii) opþiunile pentru clase bilingve ale candidaþilor care nu au promovat proba de verificare 
a cunoºtinþelor de limba moderna, prevãzuta în prezenta metodologie. 

(4) Pânã la data de 13 iulie 2012, centrele de admitere judeþene/al municipiului Bucureºti 
tipãresc ºi afiºeazã în fiecare unitate de învãþãmânt gimnazial, precum ºi în centrul special de 
înscriere pentru absolvenþii proveniþi din alte judeþe: 

a) lista candidaþilor din unitatea respectivã, admiºi în licee, în ordinea descrescãtoare a 
mediilor de admitere, cu unitatea ºcolarã la care au fost admiºi; 

b) situaþia locurilor rãmase libere la fiecare unitate de învãþãmânt liceal din judeþ/municipiul 
Bucureºti, dupã încheierea primei etape de admitere. 

(5) La încheierea primei etape a repartizãrii computerizate, centrul de admitere judeþean/al 
municipiului Bucureºti transmite fiecãrei unitãþi de învãþãmânt liceal de stat lista tuturor 
candidaþilor admiºi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializãri, domenii ale pregãtirii de 
bazã, lista care este afiºatã la sediul unitãþii respective, cel mai târziu pânã la data de 16 iulie 
2012. 

Art. 49. (1) În perioada 16 - 26 iulie 2012, absolvenþii depun, la unitãþile ºcolare la care au 
fost declaraþi admiºi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

(2) Înscrierea la licee a candidaþilor declaraþi admiºi în urma repartizãrii computerizate se 
efectueazã, conform unui program afiºat de unitatea de învãþãmânt, pe baza urmãtoarelor acte: 

a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (daca este cazul) ºi certificatul de naºtere, în copie legalizata; 
c) adeverinþa cu notele ºi media generala obþinute la Evaluarea Naþionala din clasa a VIII-a; 



VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fiºe nu 
vor fi completate opþiuni la ºcoala de provenienþã, ci la centrul special de înscriere din judeþul în 
care se doreºte repartizarea. 

(2) Fiºele acestor candidaþi sunt înmânate candidaþilor/pãrinþilor, care semneazã de primire 
în registrul ºcolii. În acest registru, se consemneazã clar natura documentului eliberat: “fiºa de 
înscriere pentru admitere în licee” ºi motivul eliberãrii fisei: “participare la admitere în alt judeþ”. 

(3) Candidaþii menþionaþi la alin. (1) se vor înscrie direct cu aceastã fiºa în judeþul în care 
doresc sa fie repartizaþi. 

Art.45. Candidaþii care au susþinut probe de aptitudini, dar nu au fost admiºi la clasele 
respective, precum ºi cei care au susþinut proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã maternã sau 
de limba modernã, indiferent dacã au promovat-o sau nu, ridicã fiºele de înscriere de la 
secretariatele liceelor la care au susþinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoºtinþelor de 
limbã maternã sau modernã ºi, în perioada prevãzutã de calendar, îºi completeazã fiºele de 
opþiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondata ºcoala generala pe care au absolvit-o. 
Aceºti candidaþi participã la admiterea computerizatã. 

Art.46. (1) Transmiterea fiºelor de înscriere de la ºcoli la centrele zonale de înscriere ºi 
introducerea datelor de pe fiºe în baza de date computerizatã se va face, pe mãsura completãrii 
fiºelor de înscriere, în perioada 30 iunie -3 iulie 2012 în baza unei programãri fãcute de comisia 
de admitere judeþeanã/a municipiului Bucureºti. Acolo unde existã dotarea necesarã ºi personalul 
calificat, introducerea în baza de date computerizatã a datelor din fiºã ºi a opþiunilor se va face 
direct la ºcoala de provenienþã a absolventului. Informaþia în format electronic va fi transmisã, de 
asemenea, centrelor zonale de înscriere. 

(2) Directorul unitãþii gimnaziale va sigila toate fiºele de înscriere ale absolvenþilor ºcolii, 
completate cu opþiuni ºi le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de 
înscriere la care este arondata ºcoala. Predarea – primirea documentelor se va face pe baza de 
proces-verbal. 

(3) Pe mãsurã ce primeºte fiºele de opþiuni de la diferite ºcoli, comisia din centrul zonal de 
înscriere asigurã introducerea în baza de date computerizatã a datelor de pe fiºe. 

(4) Dupã introducerea integralã în calculator a datelor pentru elevii unei ºcoli, fiºele din 
calculator vor fi listate, semnate de preºedintele centrului de înscriere ºi înmânate directorului 
ºcolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fiºele de înscriere originale sunt puse în plicuri care 
se sigileazã ºi se semneazã de directorul ºcolii sau de cãtre delegatul acestuia ºi de preºedintele 
centrului zonal de înscriere. 

Art.47 (1) În perioada 30 iunie – 4 iulie 2012, conform planificãrii stabilite de comisia din 
ºcoala, pãrinþii ºi elevii vor verifica, în prezenþa diriginþilor, corectitudinea datelor din fiºa 
listatã de calculator pentru fiecare elev. 

(2) În cazul existenþei unei erori, pãrinþii o semnaleazã comisiei de înscriere, prin 
intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaþia la centrul zonal de înscriere, care 
procedeazã la corectarea greºelii în baza de date computerizatã ºi la listarea fiºei corectate din 
calculator. 

Fiºa greºitã se pãstreazã în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei 
de înscriere, iar fiºa corectatã se înmâneazã directorului, care o transmite pãrinþilor ºi 
candidatului, pentru a fi semnatã. 

(3) Corectarea fiºelor elevilor înscriºi din alte judeþe se face în centrul în care s-a fãcut 
înscrierea acestor candidaþi, în perioada prevãzuta în grafic. 
         (4) Fiºele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, 
de candidat ºi de pãrintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul cã acestea sunt corecte ºi 
acceptate ºi rãmân în posesia pãrintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fiºa iniþialã a fost 
  



Art.37. În cadrul ºedinþelor menþionate la Art. 35, elevilor ºi pãrinþilor li se recomandã 
completarea unui numãr suficient de opþiuni în fiºa de înscriere, pentru a-ºi asigura repartizarea, 
þinând seama de media lor de admitere ºi de media ultimului admis la liceele respective în anul 
precedent. Se va atrage atenþia pãrinþilor asupra faptului cã, în situaþia completãrii unui numãr 
insuficient de opþiuni, elevul poate sã rãmânã nerepartizat sau poate sa fie repartizat într-un mod 
necorespunzãtor mediei sale de admitere. 

Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participã la înscrierea opþiunilor elevilor, atenþioneazã 
pãrinþii asupra faptului cã trebuie sã facã opþiuni realiste, alegând licee la care media de admitere 
din anii precedenþi este apropiatã de media de admitere a candidatului. 

(2) Personalul ºcolii nu influenþeazã în nici un fel pãrinþii ºi elevii în completarea 
opþiunilor, dar îi consiliazã, pentru a permite candidaþilor o alegere în cunoºtinþã de cauzã, 
prezentându-le toate informaþiile necesare, inclusiv riscurile completãrii unui numãr 
insuficient de opþiuni sau ale completãrii unor opþiuni nerealiste. 

Art.39. (1) Candidaþii completeazã pe fiºa de înscriere, în ordinea descrescãtoare a 
preferinþelor, codurile opþiunilor pentru profilurile, specializãrile sau domeniile de pregãtire 
dorite. 

 (2) Candidaþii sunt avertizaþi ca, pentru specializãrile la care predarea unei limbi moderne 
se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fiºa de opþiuni numai dacã au susþinut ºi 
promovat proba de verificare a cunoºtinþelor la limbã modernã respectivã ºi au pe fiºã nota 
obþinutã la aceastã probã, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, 
opþiunea respectivã va fi anulatã în momentul repartizãrii computerizate. 

Art.40. Pãrinþilor li se aduce la cunoºtinþã numãrul de locuri alocate pentru fiecare unitate 
de învãþãmânt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregãtire, cãruia i s-a 
acordat un cod. De asemenea, pãrinþii sunt informaþi cu privire la precizãrile din Art.6, alin. (2) al 
prezentei metodologii. 

Art.41. Exemplu de completare a opþiunilor: 1. Dacã prima opþiune este pentru 
specializarea matematicã-informaticã, liceu –cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în 
broºura codul 107, atunci elevul va completa poziþia 1 din fisa astfel: 

1. 1 0 7 
2. Daca a doua opþiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ºtiinþe sociale – cursuri de 

zi, care are în broºura codul 279, atunci elevul va completa poziþia 2 din fiºa astfel: 
2. 2 7 9 

3. Celelalte opþiuni se completeazã în acelaºi mod, în ordinea descrescãtoare a preferinþelor, 
prin precizarea codului alocat fiecãrei opþiuni. 

4. Numele unitãþilor de învãþãmânt ºi codurile folosite anterior, spre exemplificare, 
sunt fictive. 

Art.42. Cu ocazia completãrii opþiunilor, pãrinþii ºi candidaþii verificã ºi corectitudinea 
celorlalte date înscrise în fiºa de secretariatele ºcolilor ºi semnate de directorul ºcolii. Fiecare 
candidat îºi poate copia în fiºa-model din broºura, pentru uz propriu, lista de opþiuni, în ordinea 
descrescãtoare a preferinþelor exprimate. 

Art.43. (1) Completarea listei de opþiuni se face de cãtre candidat în prezenþa 
pãrintelui/tutorelui legal instituit ºi a dirigintelui clasei. Aceºtia, împreuna cu candidatul, vor 
semna fiºa de înscriere. 

(2) Elevii ºi pãrinþii vor fi avertizaþi sã completeze cu responsabilitate opþiunile ºi 
numãrul lor, sã verifice corespondenþa codurilor înscrise în fiºa cu opþiunile exprimate, 
având în vedere cã o opþiune greºitã poate conduce la o repartizare nedoritã. 
Art.44. (1) Absolvenþii care doresc sa participe la admitere în alt judeþ, primesc, pânã în data 
de 5 iulie 2012, de la unitatea ºcolara pe care au absolvit-o, fiºa de înscriere, completatã cu datele 
personale ºi, dupã caz, cu notele ºi media generala obþinute la evaluarea naþionala din clasa a  



(4) Pentru situaþiile în care nu existã posibilitatea completãrii electronice a fiºelor de 
înscriere, comisiile de admitere judeþene/a municipiului Bucureºti rãspund de tipãrirea ºi de 
transmiterea la ºcolile respective a fiºelor de înscriere într-un numãr suficient, pentru a asigura 
înscrierea tuturor candidaþilor. 

Art.31. Secretariatele ºcolilor completeazã, pânã la data de 4 iulie 2012, pe fiºele de 
înscriere: codul acordat unitãþii de învãþãmânt gimnazial, datele personale ale absolvenþilor de 
clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele ºi media 
generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã din clasa a VIII-a. Completarea fiºelor de înscriere se 
face electronic, cu excepþia cazurilor menþionate la Art. 30, alin. (4). 

Art.32. (1) Fiecare unitate de învãþãmânt gimnazial completeazã ºi listeazã din 
calculator, pentru prima etapa de admitere, o singurã fiºã de înscriere pentru fiecare absolvent, 
care este semnatã ºi ºtampilatã de directorul scolii. Nerespectarea prevederii referitoare la 
unicitatea fiºei de înscriere se considerã tentativã de fraudã ºi atrage dupã sine sancþionarea 
penalã, civilã, administrativã sau disciplinarã a vinovaþilor, dupã caz. 

(2) Pentru candidaþii care au susþinut ºi promovat probe de verificare a cunoºtinþelor de 
limba modernã sau maternã, fiºa de înscriere listatã pentru prima etapã de admitere are anexatã, 
în original, fiºa cu rezultatele la probe, semnatã ºi ºtampilatã de directorul unitãþii de învãþãmânt 
la care acestea au fost susþinute. 

(3) Pentru a doua etapã de admitere, se va completa o noua fiºã de înscriere, pentru 
candidaþii care au participat la prima etapã, dar nu au fost repartizaþi. 

Art.33. Dupã încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaþilor ºi a 
mediilor/notelor prevãzute în fiºa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de 
învãþãmânt gimnazial afiºeazã, pânã la data de 4 iulie 2012, lista cuprinzând candidaþii din 
centrul respectiv, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde ºi 
notele/mediile menþionate la art. 31. 

Art.34. Directorii unitãþilor de învãþãmânt gimnazial semneazã ºi rãspund de transcrierea 
corectã a datelor în fiºele de înscriere ale elevilor din ºcoala respectivã. 

 

Completarea fiºelor de înscriere ale candidaþilor 
 

Art.35. (1) Directorii unitãþilor de învãþãmânt gimnazial stabilesc, pânã la data de 5 mai a 
anului în care se desfãºoarã admiterea, graficul desfãºurãrii pe clase a acþiunilor de completare 
a opþiunilor pentru absolvenþii clasei a VIII-a. 

(2) Acþiunile de completare a opþiunilor pentru absolvenþii clasei a VIII-a se desfãºoarã în 
perioada 22 iunie – 4 iulie 2012. La fiecare ºedinþa, participã elevii, pãrinþii/tutorii legal instituiþi 
(un pãrinte/tutore pentru fiecare elev), diriginþii, precum ºi un membru sau un delegat al 
Consiliului de administraþie al unitãþii ºcolare. Pãrinþii/tutorii legal instituiþi semneazã un 
proces verbal de instruire. 

Art.36. (1) În cadrul acestor ºedinþe, elevii ºi pãrinþii sunt informaþi asupra rezultatelor 
obþinute la nivelul judeþului, la Evaluarea Naþionala din clasa a VIII-a precum ºi asupra ierarhiei 
absolvenþilor de clasa a VIII-a din judeþ. Pentru aceasta, inspectoratele ºcolare transmit, pânã în 
data de 4 iulie 2012, în fiecare unitate de învãþãmânt gimnazial, numãrul de absolvenþi pe tranºe 
de medii de admitere, precum ºi locul ocupat în ierarhia judeþului de fiecare absolvent, în funcþie 
de media de admitere. Unitãþile ºcolare gimnaziale pun la dispoziþia elevilor ºi pãrinþilor aceste 
informaþii, prin afiºare. 

(2) Comisia de admitere judeþeanã  va afiºa zilnic, în perioada de completare a opþiunilor, 
pe site-ul inspectoratului, situaþia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaþii 
proveniþi din alte judeþe: numãr de candidaþi înscriºi, pe tranºe de medii. Unitãþile de învãþãmânt 
gimnazial pun la dispoziþia candidaþilor ºi pãrinþilor aceste informaþii. 



(2) Candidaþii depun, la unitatea de învãþãmânt pe care au absolvit-o, anexele fiselor, pânã 
la data de 11 iunie 2012. Anexele completate, semnate ºi ºtampilate, se vor ataºa fiºei de 
înscriere. 

(3) Candidaþii care au participat la probele de verificare a cunoºtinþelor de limbã 
modernã, indiferent dacã au promovat sau nu aceste probe, completeazã opþiuni la centrul de 
înscriere la care este arondata ºcoala generalã pe care au absolvit-o, în perioada prevãzutã de 
calendarul admiterii, ºi participã la repartizarea computerizatã. 
 

Unitatea ºcolarã la care se susþin probe verificare a cunoºtinþelor de limba modernã 
este COLEGIUL NAÞIONAL „CALISTRAT HOGAª” PIATRA-NEAMÞ – str. Alexandru cel 
Bun, nr. 19, tel: 0233/215853. 

 
Pregãtirea admiterii 

 
Art.28. (1) Pânã la data de 1 mai a anului în care se organizeazã admiterea, inspectoratele 

ºcolare vor asigura tipãrirea unei broºuri, care sã cuprindã toate informaþiile necesare 
candidaþilor pentru admiterea în licee, adicã lista unitãþilor de învãþãmânt liceal, adresele 
acestora, planul de ºcolarizare acordat fiecãreia pentru anul ºcolar pentru care se organizeazã 
admiterea, pe forme de învãþãmânt (zi, seral, frecvenþã redusã), filiere, profiluri, specializãri, 
domenii de pregãtire, codurile de înscriere acordate fiecãrei unitãþi ºcolare/specializãri (conform 
precizãrilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregãtire, 
specializare sau profil din respectiva unitate ºcolara în anul precedent.  

Fiecare unitate de învãþãmânt va primi un numãr suplimentar de exemplare, pentru 
candidaþii din seriile anterioare ºi pentru comisia de înscriere din unitatea de învãþãmânt 
gimnazial. Inspectoratul ºcolar va pãstra un numãr de exemplare pentru candidaþii proveniþi din 
alte judeþe ºi pentru cei din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani pânã la data de 10 septembrie 
2012 inclusiv. Candidaþilor din alte judeþe li se va distribui broºura la centrul special de 
înscriere. 
Art.29. (1) Informaþiile cuprinse în broºura vor fi puse la dispoziþia pãrinþilor ºi a elevilor ºi vor 
fi prezentate în ºedinþe de instruire, organizate în acest scop în perioada 7 mai - 1 iunie 2012. 

(2) În situaþia în care pãrinþii doresc înscrierea elevilor la unitãþi ºcolare situate în alt judeþ, 
aceºtia îºi iau informaþiile referitoare la reþeaua ºcolara direct de la centrele speciale de înscriere, 
stabilite de inspectoratele ºcolare ale judeþelor respective pentru candidaþii din alte judeþe. 

Art.30. (1) Candidaþii pot participa la repartizarea computerizatã într-un singur judeþ. 
Înscrierea candidaþilor pentru admiterea în liceele din judeþul de provenienþa se face, în 
perioada prevãzuta de grafic, la ºcolile generale pe care aceºtia le-au absolvit (inclusiv pentru 
absolvenþii din seriile anterioare). Candidaþii care participa la admitere în alte judeþe se înscriu la 
centrul special de înscriere din judeþul în care doresc sa fie admiºi, în perioada prevãzutã de 
grafic. 

(2) Înscrierea candidaþilor la admitere se face prin completarea fiºelor de înscriere, 
conform modelului stabilit de Comisia Naþionala de Admitere ºi transmis comisiilor de admitere 
judeþene/a municipiului Bucureºti, pânã la data de 1 martie a anului în care se organizeazã 
admiterea. 

(3) Comisiile de admitere judeþene  pot transmite în unitãþile de învãþãmânt gimnazial doar 
modelul electronic al fiºei de înscriere. În unitãþile de învãþãmânt gimnazial, fiºele de înscriere se 
completeazã electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate ºi sunt 
date elevilor pentru completarea opþiunilor. Fiºele de înscriere respectã întocmai modelul 
transmis de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi sunt tipãrite faþã-verso. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

b) în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea 
probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins. 

Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaþii declaraþi admiºi la probele de aptitudini, 
conform prezentei metodologii, sunt validate de cãtre inspectoratul ºcolar judeþean ºi sunt 
afiºate la sediul unitãþii liceale la care s-au susþinut probele, pânã în data de 5 iulie 2012. 

(2) În data de 6 iulie 2012, dupã afiºarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul 
cu numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, ºcoala ºi 
judeþul de provenienþa a candidaþilor declaraþi admiºi la probele de aptitudini, este transmis 
electronic ºi în format tipãrit comisiei de admitere judeþene. 

(3) Centrul de admitere judeþean/al municipiului Bucureºti transmite la Centrul Naþional de 
Admitere, într-un fiºier separat, pânã la data de 6 iulie 2012, lista candidaþilor admiºi la liceele 
vocaþionale, în urma promovãrii probelor de aptitudini. 

Listele cuprinzând candidaþii admiºi la liceele militare sunt trimise electronic de cãtre 
centrele judeþene de admitere din judeþele în care se afla unitãþile de învãþãmânt respective, într-
un fiºier separat, la Centrul Naþional de Admitere, pânã la data de 30 iunie 2012. 

(4) Candidaþii declaraþi respinºi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admiºi la liceele 
vocaþionale din lipsa de locuri, ridicã, în data de 6 iulie 2012, fiºele de înscriere de la 
secretariatele liceelor la care au susþinut probe de aptitudini, le depun la ºcolile generale pe care 
le-au absolvit ºi, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii, completeazã opþiuni la centrul de 
înscriere la care este arondatã ºcoala generalã pe care au absolvit-o. Aceºti candidaþi participã la 
repartizarea computerizatã. 
 

Susþinerea probelor de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã 
 

Art. 25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeazã probe de verificare a cunoºtinþelor 
de limba modernã, înscrierea se desfãºoarã în perioada 28-30 mai 2012. 

(2) Probele de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã se desfãºoarã în perioada 31 
mai -2 iunie 2012. 

(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 ºi Anexei IV din prezenta 
metodologie. 

(4) Probele de verificare a cunoºtinþelor de limba modernã se organizeazã la centrele 
stabilite de comisia de admitere judeþeanã. Candidaþii declaraþi admiºi la aceste probe pot fi 
repartizaþi la orice unitate de învãþãmânt liceal din judeþ care organizeazã clase bilingve pentru 
limba modernã. 

(5) Rezultatele probelor menþionate la alin.(1) vor fi afiºate în dimineaþa zilei de 5 iunie 
2012, la unitãþile ºcolare care au organizat probele. În aceeaºi zi, la unitatea respectivã se 
depun eventualele contestaþii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevãzut acest lucru. 
Rezultatele contestaþiilor se afiºeazã în data de 6 iunie 2012. 

(6) În data de 6 iunie 2012, dupã afiºarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunoºtinþelor de limba moderna, tabelul cu numele, iniþialã tatãlui ºi prenumele candidatului, 
codul numeric personal al acestuia, ºcoala ºi judeþul de provenienþã, media de admitere a 
candidaþilor declaraþi admiºi la proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã, este 
transmis electronic ºi în scris comisiei de admitere judeþene. 

Art. 26. (1) Candidaþii care au participat la probele de verificare a cunoºtinþelor de limba 
modernã, primesc, de la unitatea ºcolara la care au susþinut probele, anexa fiºei de înscriere 
completatã sau nu, dupã caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã, 
în perioada 6-7 iunie 2012. 



Art.21. (1) Secretariatele ºcolilor generale completeazã, cu datele personale (numele, 
iniþiala tatãlui, prenumele, codul numeric personal, ºcoala ºi judeþul de provenienþa), anexele 
fiselor de înscriere ale absolvenþilor clasei a VIII-a, care doresc sa participe la probe de 
aptitudini sau la probe de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã sau maternã. Anexele 
fiºelor se elibereazã solicitanþilor, pânã la data de 24 mai a anului în care se organizeazã 
admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicitã 
înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoºtinþelor de limbã maternã sau 
modernã, pot fi eliberate mai multe anexe ale fiºei de înscriere. 

(2) Anexele fiºelor acestor candidaþi sunt înmânate candidaþilor/pãrinþilor, care semneazã de 
primire în registrul ºcolii. În acest registru, se consemneazã clar natura documentului eliberat: 
“anexa la fiºa de înscriere pentru admitere în licee” ºi motivul eliberãrii acesteia: “participare la 
probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunoºtinþelor de limba 
modernã/maternã”. 

Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfãºoarã în perioada 31 mai – 2 iunie 2012.  
(2) Probele de aptitudini se desfãºoarã în centrele stabilite de comisia de admitere 

judeþeanã. Aceasta poate decide cã, în urma probelor de aptitudini, candidaþii declaraþi admiºi la 
aceste probe pot fi repartizaþi la orice unitate de învãþãmânt liceal din judeþ care organizeazã clase 
vocaþionale în specializarea pentru care au fost susþinute probele. 

(3) Rezultatele probelor menþionate la alin.(1) vor fi afiºate în dimineaþa zilei de 5 iunie 
2012, la unitãþile ºcolare care au organizat probele. În aceeaºi zi, la unitatea respectivã se 
depun ºi se rezolva eventualele contestaþii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. 
Rezultatele contestaþiilor se afiºeazã pânã la data de 6 iunie 2012. 

(4) Odatã cu afiºarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul 
unitãþii de învãþãmânt care a organizat probele, se afiºeazã, la loc vizibil, precizarea ca listele 
afiºate nu reprezintã listele candidaþilor admiºi la clasele pentru care s-au susþinut probe de 
aptitudini. Se va preciza faptul cã, la liceele vocaþionale, nu pot fi admiºi decât candidaþii care 
îndeplinesc prevederile prezentei metodologii ºi se vor afiºa precizãrile de la art. (8) al prezentei 
metodologii, privitoare la admiterea acestor candidaþi. 

(5) În data de 6 iunie 2012, dupã afiºarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul 
cu numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, ºcoala ºi 
judeþul de provenienþa a candidaþilor declaraþi admiºi la probele de aptitudini, este transmis 
electronic ºi în scris comisiei de admitere judeþene. 

(6) Listele candidaþilor declaraþi admiºi la probele de aptitudini se actualizeazã dupã 
încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidaþilor corigenþi, repetenþi, cu situaþia 
neîncheiatã sau exmatriculaþi) ºi se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, 
semnate ºi ºtampilate de director, precum ºi în format electronic, comisiei de admitere judeþene. 
De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere, rãspunde directorul unitãþii de 
învãþãmânt la care candidaþii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere judeþeanã 
comunicã liceelor care au organizat probe de aptitudini listele actualizate. 

(7) În ziua afiºãrii rezultatelor finale la Evaluarea Naþionalã, comisia de admitere judeþeanã  
transmite fiecãrui liceu care a organizat probe de aptitudini lista cu rezultatele la Evaluarea 
Naþionalã, în vederea calculãrii mediilor de admitere/mediilor finale de admitere pentru 
candidaþii care au promovat probele de aptitudini ºi a stabilirii candidaþilor admiºi la clasele 
vocaþionale. 

Art.23. Absolvenþii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din 
învãþãmântul vocaþional sunt admiºi pe locurile pentru care au susþinut testele/probele astfel: 

a) în ordinea descrescãtoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din 
prezenta metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin 
note; 



 

          l) afiºeazã listele de control cuprinzând candidaþii arondaþi centrului de înscriere respectiv,      
în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere ºi având precizat locul ocupat în  

      ierarhia generalã a judeþului; 
m) organizeazã întâlnirile cu pãrinþii ºi elevii, în timpul cãrora aceºtia verificã lista de 

control, verificã ºi semneazã fiºele listate de calculator, dacã acestea sunt corecte sau 
semnaleazã erorile de introducere a datelor din fiºa iniþialã, precum ºi erorile din listele 
de control; 

n) transmit centrului de înscriere fiºele pe care au fost operate corecturi ºi observaþiile 
privind eventuale erori în lista de control afiºatã; 

o) transmit pãrinþilor fiºele corectate, pentru a fi semnate; 
p) afiºeazã, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de 

admitere judeþean/al municipiului Bucureºti, cuprinzând repartizarea absolvenþilor ºcolii 
respective ºi ai ºcolilor arondate în unitãþile de învãþãmânt liceal. 

 
 Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeþe este la COLEGIUL 
NAÞIONAL DE INFORMATICÃ PIATRA-NEAMÞ, str. Mihai Viteazu nr. 12, tel/fax: 
0233/227510. 
 

Susþinerea probelor de aptitudini 
 
Pentru liceele/clasele la care se organizeazã probe de aptitudini, înscrierea se desfãºoarã în 
perioada 31 mai -2 iunie 2012 . 
 

Unitãþile ºcolare la care se susþin probe de aptitudini sunt: 
1. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA-NEAMÞ – str. Dragoº Vodã, nr. 15 A 

tel: 0233/233605 – probe de aptitudini sportive 
2. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN – str. Tineretului, nr. 24, tel: 

0233/744370 – probe de aptitudini sportive 
3. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. FRANCISC DE ASSISI” ROMAN, 

tel: 0233/741421 – probe de aptitudini pentru profilul teologic 
4. SEMINARUL TEOLOGIC  LICEAL ORTODOX „VENIAMIN COSTACHI” M-REA 

NEAMÞ, tel: 0233/251876  – probe de aptitudini pentru profilul teologic 
5. LICEUL  TEOLOGIC „EPISCOP MECHISEDEC” ROMAN, str. Alexandru cel Bun, 

nr. 2, tel: 0233740906 – probe de aptitudini pentru profilul teologic 
6. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SFINÞII ÎMPÃRAÞI CONSTANTIN ªI 

ELENA”  PIATRA-NEAMÞ, Bulevardul Traian, nr.165, tel: 0233/229550 – probe de aptitudini 
pentru profilul teologic 

7. LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA” Agapia, tel: 
0233/244695 – probe de aptitudini pentru profilul teologic 

8. LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMÞ, str. Peneº Curcanul, 
nr. 6, tel: 0233/213062  – probe de aptitudini  la disciplinele artistice (muzicã ºi arte plastice). 

9. COLEGIUL NAÞIONAL „GHEORGHE ASACHI” PIATRA-NEAMÞ, str. Audia, nr. 
3, tel: 0233/223469  – probe  de aptitudini ºi interviu pentru profilul pedagogic 

 
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeazã probe de aptitudini, înscrierea se 
desfãºoarã în perioada 28-30 mai 2012.  

 (2) Înscrierea pentru susþinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 
cunoºtinþelor de limba maternã sau de limba modernã se face direct de cãtre candidaþi, cu o anexã 
a fiºei de înscriere eliberatã de unitatea ºcolarã la care aceºtia au absolvit cursurile gimnaziale, al 
cãrei model este comunicat de Comisia Naþionala de Admitere pânã la data de 1 martie. 



(2) Comisiile de înscriere din unitãþile de învãþãmânt gimnazial au urmãtoarele atribuþii: 
a) organizeazã, în tot cursul anului ºcolar ºi, în special, în a doua jumãtate a semestrului al 

doilea, acþiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a ºi a pãrinþilor acestora, referitor 
la modalitatea de înscriere în învãþãmântul liceal de stat, la prevederile cuprinse în 
metodologia de organizare ºi desfãºurare a admiterii, la graficul înscrierii în 
învãþãmântul liceal de stat etc. 

b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolvenþii clasei a VIII-a din ºcoala ºi 
transmiterea ei la comisia de admitere judeþeana/a municipiului Bucureºti; 

c) verifica documentele candidaþilor, calculeazã, în conformitate cu prevederile prezentei 
metodologii, media generala la evaluarea naþionalã, media de absolvire a claselor a V-a 
– a VIII-a ºi media de admitere; 

d) completeazã fiºele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unitãþii de 
învãþãmânt gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generalã de 
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu notele ºi media generalã de la Evaluarea 
Naþionalã din clasa a VIII-a ºi cu media de admitere. 

e) rãspund de transcrierea corecta a datelor în fisele de înscriere ºi verificã, împreunã cu 
elevii, cu pãrinþii ºi diriginþii, corectitudinea datelor personale, a mediilor ºi a notelor, a 
opþiunilor din fiºa scrisã ºi concordanþa acesteia cu fiºa din calculator; efectueazã 
corectarea greºelilor sesizate, înainte de transmiterea fiºelor la centrul zonal de 
înscriere. Completarea incorectã a datelor din fiºa de înscriere de cãtre membrii 
comisiei de înscriere atrage dupã sine sancþionarea celor vinovaþi ºi a preºedintelui 
comisiei, care rãspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz; 

f) stabilesc ºi anunþa din timp, elevilor ºi pãrinþilor acestora, graficul desfãºurãrii pe clase 
a acþiunilor de completare a opþiunilor absolvenþilor clasei a VIII-a. Graficul ºedinþelor 
de instruire va fi semnat de directorul unitãþii de învãþãmânt, aprobat de preºedintele 
comisiei de admitere judeþene/a municipiului Bucureºti ºi afiºat la avizierul ºcolii; 

g) participã, prin reprezentanþi stabiliþi de directorul unitãþii de învãþãmânt, la ºedinþele de 
completare a opþiunilor elevilor; 

h) asigurã prezenþa permanentã, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care sã 
ofere informaþii ºi consiliere persoanelor care se prezintã pentru completarea fiºelor de 
opþiuni sau pentru a solicita informaþii referitoare la admitere; 

i) informeazã elevii ºi pãrinþii asupra rezultatelor obþinute la evaluarea naþionalã, la nivelul 
judeþului, respectiv al municipiului Bucureºti, precum ºi asupra numãrului de elevi 
corespunzãtor fiecãrei tranºe de medii de admitere; 

j) consiliazã pãrinþii ºi elevii, fãrã a le influenþa opþiunile, pentru a permite candidaþilor o 
alegere în cunoºtinþã de cauzã, prezentând toate informaþiile necesare cu privire la 
unitãþile de învãþãmânt (filiere, profiluri, specializãri, domenii de pregãtire, 
contraindicaþii medicale pentru anumite calificãri profesionale etc.), la prevederile 
prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completãrii unui numãr insuficient 
de opþiuni sau ale completãrii unor opþiuni nerealiste; 

k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondatã unitatea ºcolarã, fiºele de 
opþiuni completate, prin preºedintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat 
desemnat de acesta. În situaþia în care resursele materiale ºi umane o permit, asigurã 
introducerea în calculator a datelor cuprinse în fiºele de înscriere ºi transmit baza de 
date, pe suport electronic, la centrul zonal de înscriere la care este arondatã unitatea 
ºcolarã; 

 



Art. 9. Candidaþii respinºi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea 
computerizatã, putându-se înscrie la alte filiere ºi profiluri din cadrul aceleiaºi unitãþi de 
învãþãmânt sau la alte unitãþi de învãþãmânt. 

Art. 10. (1) Pentru liceele care organizeazã clase cu predare în regim bilingv a unei 
limbi moderne, comisia de admitere judeþeanã/a municipiului Bucureºti va organiza o probã de 
verificare a cunoºtinþelor la limba modernã respectivã. Proba se va organiza în perioada 
menþionatã în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin. 

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menþionatã la alin. (1) se face cu note. În 
situaþia în care candidatul a obþinut la proba cel puþin nota 6, secretariatul ºcolii la care a fost 
susþinutã proba de verificare a cunoºtinþelor de limba modernã va trece nota obþinutã de candidat 
în anexa fiºei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obþinutã la proba de limba modernã …”. 
Se va indica ºi limba modernã la care s-a susþinut proba. Directorul unitãþii de învãþãmânt la care 
a fost susþinutã proba va confirma, prin semnãturã ºi ºtampilã, corectitudinea notei. Nu se vor 
face alte modificãri ale anexei fiºei de înscriere. 

(3) În situaþia în care candidatul a obþinut la proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã 
modernã o notã mai mica decât 6, se considerã cã el nu a promovat proba respectivã, iar 
secretariatul unitãþii de învãþãmânt la care s-a desfãºurat proba va elibera anexa fiºei de înscriere 
fãrã a completa rubrica „nota obþinutã la proba de limba modernã” ºi fãrã a modifica în alt 
mod fiºa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv 
a limbii moderne respective. 

(4) Candidaþii care au participat la proba de verificare a cunoºtinþelor de limba modernã, 
indiferent dacã au promovat sau nu aceasta probã, îºi vor completa fiºa de opþiuni la ºcolile 
generale de provenienþã, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii. 

(5) Nu vor putea fi înscriºi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât 
acei candidaþi care au susþinut ºi promovat proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã 
menþionatã anterior. Pentru candidaþii care nu îndeplinesc condiþia de mai sus, nu se iau în 
considerare opþiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în 
fiºã. 

(6) Nota obþinutã la proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã nu va fi 
inclusã în calculul mediei de admitere. 

(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim 
bilingv, existã candidaþi cu opþiunea exprimatã pentru clasa respectivã ºi care au mediile de 
admitere, precum ºi toate mediile menþionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) ºi e) egale, va fi 
declarat admis la clasa bilingvã candidatul care a obþinut nota mai mare la proba de verificare a 
cunoºtinþelor de limbã modernã. 

(8) Candidaþii pot susþine proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã pentru mai 
multe limbi moderne, în funcþie de programarea acestor teste de cãtre inspectoratul ºcolar. 

(9) Candidaþii, care au susþinut ºi promovat proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã 
modernã ºi nu au fost repartizaþi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost 
repartizaþi, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fãrã a mai susþine altã probã 
de verificare a cunoºtinþelor de limbã. 

(10) Dacã, dupã repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne 
a candidaþilor care au susþinut proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã, menþionatã 
la alin. (1), mai rãmân locuri libere, unitãþile de învãþãmânt organizeazã o nouã probã de 
verificare a cunoºtinþelor de limbã. 
 

Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de învãþãmânt gimnazial este alcãtuitã 
din: 

 a) preºedinte – directorul sau directorul adjunct al unitãþii de învãþãmânt; 
b) secretar – secretarul ºef sau secretarul unitãþii de învãþãmânt; 
c) membri – diriginþii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc. 



            Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic ºi vocaþional, repartizarea candidaþilor se efectueazã pe 
filiere, profiluri ºi specializãri, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere/mediilor finale 
de admitere ºi în funcþie de opþiuni.  

(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaþilor se face pe domenii, în ordinea 
descrescãtoare a mediilor de admitere ºi în funcþie de opþiuni. Repartizarea pe calificãri 
profesionale se va face în urmãtorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate ºi 
conform reglementãrilor în vigoare. Unitatea de învãþãmânt ºi inspectoratul ºcolar au obligaþia de 
a afiºa, pânã la data de 1 mai a anului în care se organizeazã admiterea, oferta de 
ºcolarizare/oferta de formare profesionalã concretizatã în profiluri, domenii ºi calificãri 
profesionale. 

Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaþionalã - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 
pedagogic - precum ºi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de 
începerea repartizãrii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în 
Anexa III a prezentului ordin. 

Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic ºi la specializarea filologie de 
la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 

(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum ºi pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, media finalã de admitere se calculeazã astfel: 

3
,

4

APT MA
MFA

+
= 

unde: APT = nota finalã la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculatã conform Art.4); 
MFA = media finalã de admitere. 
(3) Pentru profilul artistic – muzica, coregrafie ºi teatru, media finalã de admitere se 

calculeazã astfel: 

,
2

APT MA
MFA

+
= 

unde: APT = nota finalã la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculatã conform Art.4); 
MFA = media finalã de admitere. 
(4) Pentru profilul teologic, media finalã de admitere se calculeazã astfel: 

3
,

4

APT MA
MFA

+
= 

unde: APT = nota finalã la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculatã conform Art.4); 
MFA = media finalã de admitere. 
(5) La profilul militar, media finalã de admitere se calculeazã astfel: 

,
2

NT MA
MFA

+
= 

unde: NT = nota obþinutã la testul grila de verificare a cunoºtinþelor la disciplinele Limba 
ºi literatura românã ºi Matematicã; 
MA = media de admitere (calculatã conform Art.4); 
MFA = media finalã de admitere. 
(6) Media finalã de admitere, menþionatã la alin. (2), (3), (4) ºi (5), se calculeazã cu douã 

zecimale, fãrã rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: 

admis sau respins. 
 



 
(6) Media generalã la Evaluarea Naþionalã se calculeazã ca medie aritmeticã, cu douã 

zecimale, fãrã rotunjire, din notele obþinute la probele incluse în Evaluarea Naþionalã. 
(7) Media generalã la Evaluarea Naþionalã va fi calculatã, indiferent dacã una sau mai 

multe din notele obþinute la evaluarea naþionalã sunt inferioare notei cinci. 
(8) Media de admitere se calculeazã, indiferent dacã media generalã la Evaluarea 

Naþionalã din clasa a VIII-a este inferioarã notei cinci. 
(9) Media generalã de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a ºi media de admitere se 

calculeazã cu douã zecimale, fãrã rotunjire. 
(10) Excepþie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susþin probe de 

aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susþin probe de verificare a 
cunoºtinþelor de limba modernã ºi clasele cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, pentru 
care se susþin probe de verificare a cunoºtinþelor la limba maternã. Pentru aceste clase, admiterea 
se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplicã în mod corespunzãtor pentru absolvenþii 
învãþãmântului gimnazial de pânã în anul 2009 inclusiv, înlocuind, dupã caz, sintagma 
„Evaluarea Naþionalã” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenþii gimnaziului de 
pânã în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naþionale”, pentru absolvenþii din perioada 2004-
2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susþinute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenþii 
din promoþiile 2008 ºi 2009. 

(12) Pentru absolvenþii gimnaziului de pânã în 2007 inclusiv, care au susþinut de mai 
multe ori examenul de capacitate/testele naþionale, în calculul mediei de admitere se ia în 
considerare cea mai mare din mediile generale obþinute la prezentãrile succesive la examenul de 
capacitate/testele naþionale. Media generalã menþionatã anterior se calculeazã, chiar dacã este 
inferioarã notei 5. 

Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învãþãmântul de zi, a absolvenþilor de gimnaziu 
(cu excepþia celor care candideazã pentru licee/clase pentru care se susþin probe de aptitudini, a 
celor care solicitã înscrierea în învãþãmântul special ºi a celor care candideazã pe locurile speciale 
pentru romi, pentru care se aplicã prevederile specifice menþionate în prezenta metodologie) se 
face prin repartizare computerizatã, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, în baza 
opþiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv ºi în limita 
locurilor aprobate, prin planul de ºcolarizare, pentru unitãþile ºcolare finanþate de la bugetul de 
stat.  

(2) În cazul în care doi candidaþi au medii de admitere egale, aceºtia vor fi departajaþi 
folosind, în ordine, urmãtoarele criterii: 

a) media generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã din clasa a VIII-a; 
b) media generalã de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obþinutã la proba de limba ºi literatura românã din cadrul Evaluãrii 

Naþionale; 
d) nota obþinutã la proba de matematicã din cadrul Evaluãrii Naþionale; 
e) nota obþinutã la proba de limba maternã din cadrul Evaluãrii Naþionale, 

respectiv nota de la proba de verificare a cunoºtinþelor de limba maternã, susþinutã 
conform prevederilor Art.10, în cazul candidaþilor care solicitã înscrierea la unitãþi de 
învãþãmânt cu predare în limba minoritãþilor naþionale. 

(4) În cazul în care, la o unitate de învãþãmânt, pe ultimul loc, existã candidaþi cu opþiunea 
exprimatã pentru acea unitate ºcolarã ºi care au mediile de admitere, precum ºi toate mediile 
menþionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) ºi e) egale, atunci toþi aceºti candidaþi sunt declaraþi admiºi 
la opþiunea solicitatã. 
 



4. Proceduri de organizare ºi desfãºurare a admiterii 
 în învãþãmântul liceal de stat pentru anul ºcolar 2012-2013 

 
Art. 1. Admiterea elevilor în învãþãmântul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite 

de prezenta metodologie. 
Art. 2. (1) Absolvenþii clasei a VIII-a participã la Evaluarea Naþionalã, examen naþional 

care reprezintã modalitatea de evaluare sumativã a competenþelor dobândite pe parcursul 
învãþãmântului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfãºurare, disciplinele la 
care se susþine Evaluarea Naþionala ºi programele care stau la baza elaborãrii itemilor sunt 
stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin ordin separat. 

(2) Media generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã constituie unul dintre criteriile pentru 
admiterea în învãþãmântul liceal de stat. 

Art. 3. (1) Conform legii, învãþãmântul obligatoriu este învãþãmânt de zi. În mod 
excepþional, pentru persoanele care depãºesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzãtoare 
clasei, învãþãmântul se poate organiza ºi în alte forme de învãþãmânt, pe baza metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului . 

(2) Numãrul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a de liceu, la învãþãmântul de zi, 
este cel puþin egal cu numãrul absolvenþilor învãþãmântului gimnazial din promoþia anului 2012. 

(3) Absolvenþii clasei a VIII-a din promoþia 2012, indiferent de vârsta, precum ºi cei din 
promoþiile anterioare care nu împlinesc 18 ani pânã la data de 10 septembrie 2012 inclusiv, se 
înscriu în învãþãmântul liceal, la cursuri de zi. 

(4) Absolvenþii învãþãmântului gimnazial din promoþiile anterioare, care împlinesc 18 ani 
pânã la data de 10 septembrie 2012 inclusiv, se pot înscrie în învãþãmântul liceal doar la cursuri 
serale sau cu frecvenþã redusã, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii. 

Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fãrã examen, pe baza mediei 
de admitere. 

(2) Media de admitere este media aritmeticã între media generalã la Evaluarea 
Naþionalã susþinutã de absolvenþii clasei a VIII-a ºi media generalã de absolvire a claselor a V-
a – a VIII-a. 

(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 

2

ABS EN
MA

+
=  

unde: 
MA = media de admitere. 
ABS = media generalã de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã susþinutã de absolvenþii clasei a 

VIII-a. 
(4) Pentru absolvenþii din promoþiile de pânã în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, 

media generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã se va înlocui cu media de la examenul de 
capacitate, pentru absolvenþii de pânã în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naþionale, pentru 
absolvenþii din promoþiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susþinute în clasa a 
VIII-a, pentru absolvenþii din promoþiile 2008 ºi 2009. 

(5) Pentru absolvenþii din promoþiile 2008 ºi 2009, media generalã la tezele cu subiect 
unic se calculeazã ca medie aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, din notele obþinute la 
tezele cu subiect unic susþinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic 
susþinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se 
calculeazã ca medie aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, din notele acordate de cei doi 
profesori evaluatori. 
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