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Investeşte în oameni!  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”  
Titlul proiectului: „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”  
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Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi  
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Investeşte în oameni!  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”  
Titlul proiectului: „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”  
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin  
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Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64001 
 
 
 

1. Prezentarea proiectului „Consiliere şi orientare pentru o 
viitoare angajare” 

 
 

BENEFICIARII PROIECTULUI 
 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin 
 
Partener : Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi  
 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

Proiectul are drept obiectiv general asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu 
oferta educaţională şi cu cererea pieţei muncii.  

Obiectivele specifice ale proiectului :  

 Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere de calitate pentru elevii 
înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ;  

 Crearea unui cadru funcţional în vederea oferirii serviciilor de consiliere 
şi orientare de calitate;  

 Realizarea unei platforme virtuale în vederea accesului la servicii privind 
consilierea şi orientarea profesională;  

 Dezvoltarea resurselor şi implementarea unui model integrat de servicii 
de orientare şi consiliere profesională 



 
 

 3 

 
 

NECESITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 
 

Implementarea proiectului răspunde nevoii:  

 De a asigura servicii de consiliere şi orientare profesională în concordanţă cu 
nevoile fiecărui individ pentru a se realiza o inserţie socio-profesională 
adecvată.  

 De creştere a calităţii serviciilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor 
înscrişi în sistemul naţional de învăţământ pentru învăţarea „de-a lungul vieţii” 
şi tranziţia activă de la şcoală la locul de muncă; 

 

BENEFICII ALE PROIECTULUI 
 

Prezentul proiect răspunde nevoii de a dezvolta şi de a implementa un model 
integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională la nivelul şcolii care să asigure 
corelarea aspiraţiilor elevilor cu ofertele şcolilor şi cu cererea pieţei muncii. 

Reţeaua de consiliere şi de consilieri, platforma virtuală, multiplele resurse şi 
materiale realizate, ghidurile de consiliere pentru diriginţi şi consilieri, materialele 
informative pentru elevi, părinţi şi parteneri sociali, serviciul individual şi asistat de 
consiliere, activităţile de consiliere inedite şi motivante (vizite la agenţi economici, 
dezbateri panel cu experţii, seminarii şi simpozioane etc.) sunt activităţi ale proiectului 
care au ca valoare adăugată asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu oferta 
educaţională şi cu cererea pieţei muncii aflată într-o permanentă schimbare.  
 

REZULTATELE PROIECTULUI 
 

 3.000 de elevi consiliaţi de către fiecare partener din proiect; 

 1 e–reţea de consiliere şi orientare profesională pentru cele două judeţe 
partenere;  

 1 reţea consilieri pentru furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională a elevilor; 

 1 platformă virtuală comună celor doi parteneri, cu acces individual şi asistat 
la servicii de consiliere şi orientare profesională;  

 1 model integrat pentru furnizarea serviciilor de consiliere;  

 1 ghid de consiliere pentru diriginţii şi consilierii şcolari; 

 60.000 exemplare cu materiale informative pentru elevi, părinţi şi partenerii 
sociali;  

 42 puncte de informare dotate, echipate şi funcţionale, pentru consiliere şi 
orientare profesională;  

 6.000 dosare personale de consiliere şi orientare profesională; 

 6.000 planuri de carieră.  
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2. REŢEAUA ŞCOLARĂ 2012 -2013 PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL  
Unitatea de învăţământ Adresa, nr. tel/fax, e-mail 

Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Resita  
B-dul Al. I. Cuza Nr.7, 320108, Tel: 0255–215847; Fax: 0255–215345; e-mail: 

ltlresita@yahoo.com 

Liceul Teoretic „Traian Vuia” Resita  
Calea Caransebeșului, Nr. 2, tel/fax: 0255-228279, 0255-226679, e-mail: 

ltvrcs@yahoo.com 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Resita 
Str. Fagarasului nr.6, Resita, Tel./Fax : 0255-231074 

E-mail: eliade@amail.ro 

Liceul Teoretic „Diaconovici-Tietz” Resita 
Str. Mihai Viteazul, Nr. 34, Tel. 0255-211910 

e-mail: ldtr_cs@yahoo.com 

Liceul de Artă “Sabin Păuţa” Resita 
Str. Herculane, Nr. 3, 320154 Resita, 

Tel. 0255-251134, Fax 0255-224727, e-mail:licdearta@yahoo.com 

Colegiul Tehnic Resita 
Str. Al. I. Cuza, Nr. 39, Tel. 0255-215721,  

gruptehnicresita@yahoo.com  

Colegiul Tehnic Cărăşan Resita 
Str. FagarasuluI, Nr.10, Tel./Fax 0255-225724 

e-mail: colegiultehniccarasan@yahoo.com, grsc.constructii@cs.ro 

Colegiul Economic al Banatului Montan 
Resita 

Aleea Dacia Nr.1, 320188, Tel/fax: 0255-231731; 0255-231432, e-mail: 
liceconom@yahoo.com, colegiulmontan@yahoo.com  

Liceul Teologic Baptist Resita 
Al. Tineretului, Nr. 9, Tel. 0255-213254, Fax 0255-212142, e-mail: 

ltb@resitabaptista.ro 

Liceul Teoretic “Traian Doda” Caransebeș 
str. Libertatii Nr.14, telefon/fax 0255512660, 

e-mail: dodatraian@yahoo.com 

Liceul Pedagogic „C.D. Loga” Caransebeș 
Str. C.D. Loga, Nr. 16, Tel. 0255-514604, 

e-mail: licpedloga@yahoo.com 

Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan 
Popasu” Caransebeș 

Str. Mihai Viteazul, Nr. 9, Tel. 0255-512666,  
seminarteologic@yahoo.com   

Liceul Tehnologic „Dacia“ Caransebeş 
Str. Libertatii, Nr. 21, Tel. 0255-512104, 

e-mail: gsfcaransebes@yahoo.ca  

Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă“ 
Caransebeş 

Str. Tribunalului, Nr. 2, Tel. 0255-516455, 0255-512131, Fax 0255-516455, e-
mail: grup_scolar_auto_caransebes@yahoo.com 

Liceul Tehnologic „Decebal“ Caransebeş 
Str. Ardealului, Nr. 166, Tel. 0255-514930 

e-mail: grupmasini@yahoo.com 

Liceul Teoretic „General Dragalina” Oraviţa 
Piaţa Libertatii, Nr. 4, Tel. 0255-571657, 

e-mail: licdrag@yahoo.com 

Liceul Tehnologic „Mihai Novac“ Oraviţa 
Str. Cloșca nr. 10 Oraviţa, Tel/fax 572189, 

e-mail: agricol_oravita@yahoo.com 

Liceul Teoretic „Tata Oancea” Bocșa 
Str. Tata Oancea, Nr. 4, Tel/Fax 0255-556241 

e-mail: ltbocsa@yahoo.com 

Liceul Tehnologic Bocșa 
Str. Tineretului, Nr. 1, Tel. 0255-551653 

e-mail: grscboc@yahoo.com 

Liceul „Hercules” Băile Herculane 
Str. Trandafirilor, Nr. 36, tel. 0255-561627, fax. 0255-560122, e-mail: 

liceulhercules@yahoo.com 

Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 826, tel/fax 0255242632, e-mail: 

ltbozovici@yahoo.com 

Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Haţeg” 
Mehadia 

Str. Principala 193, 327270, Tel. 0255-523427 
e-mail: liceul_mehadia@yahoo.com 

Liceul  Bănăţean Oţelu Roșu 
Str. Republicii Nr.10-12,Tel 0255-530383,Fax 0255-530832,e-mail : 

liceulotelurosu@yahoo.com 

Liceul  "Mathias Hammer" Anina 
Str. Mihail Sadoveanu Nr. 1, Tel./fax 0255-240237 

Email: aninadi@yahoo.com 

Liceul Tehnologic « Clisura Dunării »Moldova 
Noua 

Str. Nicolae Bălcescu, Nr.45, Tel. 0255-540822, 
e-mail: grmold9@yahoo.com 

Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat 
Carașova 

Str. Şcolii nr.1, tel/fax0255-232002 
e-mail: liceulbilingv@yahoo.com 

Liceul Tehnologic "Iosif Coriolan Buracu" 
Prigor 

Comuna Prigor, Tel. 0255-243848,  
sam_prigor@yahoo.com  

Liceul Tehnologic "Sf. Dimitrie" Teregova Comuna Teregova, Tel 0255-260229, scoalateregova@yahoo.fr  

mailto:ltlresita@yahoo.com
mailto:ltvrcs@yahoo.com
mailto:eliade@amail.ro
mailto:ldtr_cs@yahoo.com
mailto:licdearta@yahoo.com
mailto:gruptehnicresita@yahoo.com
mailto:colegiultehniccarasan@yahoo.com
mailto:grsc.constructii@cs.ro
mailto:liceconom@yahoo.com
mailto:colegiulmontan@yahoo.com
mailto:ltb@resitabaptista.ro
mailto:dodatraian@yahoo.com
mailto:licpedloga@yahoo.com
mailto:seminarteologic@yahoo.com
mailto:gsfcaransebes@yahoo.ca
mailto:grup_scolar_auto_caransebes@yahoo.com
mailto:licdrag@yahoo.com
mailto:agricol_oravita@yahoo.com
mailto:ltbocsa@yahoo.com
mailto:grscboc@yahoo.com
mailto:liceulhercules@yahoo.com
mailto:e-mail:%20ltbozovici@yahoo.com
mailto:e-mail:%20ltbozovici@yahoo.com
mailto:liceul_mehadia@yahoo.com
mailto:liceulotelurosu@yahoo.com
mailto:aninadi@yahoo.com
mailto:grmold9@yahoo.com
mailto:liceulbilingv@yahoo.com
mailto:sam_prigor@yahoo.com
mailto:scoalateregova@yahoo.fr
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Investeşte în oameni!  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”  
Titlul proiectului: „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”  
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin  
Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi  
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64001 
 
 

33..  LLIISSTTAA  PPUUNNCCTTEELLOORR  DDEE  IINNFFOORRMMAARREE  ŞŞII  CCOONNSSIILLIIEERREE  22001111--22001122  

  
DDrruummuull  ttăăuu  sspprree  ssuucccceess  ttrreebbuuiiee  ssăă  ttrreeaaccăă  pprriinn  PPuunncctteellee  ddee  IInnffoorrmmaarree  şşii  CCoonnssiilliieerree::  

Nr. 
crt. 

Zona 

Locaţiile 
punctelor de 
informare și 

consiliere 

Date de contact 

Echipe operaţionale 
(Responsabil PIC, 

Coordonator diriginţi, 
Consilier şcolar) 

1.  

 
Reșiţa 

Colegiul Naţional 
„Traian Lalescu” 

Reșiţa 

B-dul Al. I. Cuza Nr.7, 320108, Tel: 0255–
215847; Fax: 0255–215345; e-mail: 

ltlresita@yahoo.com 

Lepădatu Valentin 
Gabriel, Păvan 

Manuela, Bobescu 
Florea-Arghir 

2.  
Liceul Teoretic 
„Traian Vuia” 

Reșiţa 

Calea Caransebeșului, Nr. 2, tel/fax: 0255-
228279, 0255-226679, e-mail: 

ltvrcs@yahoo.com 

Nicolaescu Silvia,  
Stanciu Bianca, Ungur 

Valeria 

3.  
Colegiul Tehnic 

Reșiţa 
Str. Al. I. Cuza, Nr. 39, Tel. 0255-215721, 

gruptehnicresita@yahoo.com 

Radoslavescu Ileana, 
Anţilă Simona, Peia 

Lucia 

4.  
Colegiul Tehnic 
Cărăşan Reșiţa 

Str. FagarasuluI, Nr.10, Tel./Fax 0255-225724 
e-mail: colegiultehniccarasan@yahoo.com, 

grsc.constructii@cs.ro 

Rancu Dalina, Brînzei 
Monica, Trandafir 

Mioara 

5.  

Colegiul 
Economic al 

Banatului 
Montan Reșiţa 

Aleea Dacia Nr.1, 320188, Tel/fax: 0255-
231731; 0255-231432, e-mail: 

liceconom@yahoo.com, 
colegiulmontan@yahoo.com 

Spătaru Maria Marina 
, Chiosa Mădălina, 

Şoavă Alina 

6.  Anina 
Grupul Școlar 

„Mathias 
Hammer” Anina 

Str. Mihail Sadoveanu Nr. 1, Tel./fax 0255-
240237 

Email: aninadi@yahoo.com 

Andronescu Tudor, 
Boboescu Claudia 

Alina, Moţăţeanu Ioan 

7.  Bocșa 
Grupul Școlar 

Industrial Bocșa 
Str. Tineretului, Nr. 1, Tel. 0255-551653 

e-mail: grscboc@yahoo.com 

Rotariu Elena 
Gabriela, Borozan 
Constantin, Băran 

Mariana 

8.  

Caransebeș 

Liceul Teoretic 
„Traian Doda” 

Caransebeș 

str. Libertatii Nr.14, telefon/fax 0255512660, 
e-mail: dodatraian@yahoo.com 

Mocanu Eugenia, 
Bucă Stelian, Tudor 

Felicia 

9.  
Grupul Şcolar 

I.C.M. 
Caransebeş 

Str. Ardealului, Nr. 166, Tel. 0255-514930 
e-mail: grupmasini@yahoo.com 

Sănduţu Remus, 
Conciatu Liliana, 

Domăneanţu Dana 

10.  
Grupul Şcolar 

Forestier 
Caransebeş 

Str. Libertatii, Nr. 21, Tel. 0255-512104, 
e-mail: gsfcaransebes@yahoo.ca 

Bogdea Constantin, 
Munteanu Mihaela, 
Albulescu Dumitru 

11.  
Grup Școlar de 

Transporturi 
Auto Caransebeș 

Str. Tribunalului, Nr. 2, Tel. 0255-516455, 
0255-512131, Fax 0255-516455, e-mail: 

grup_scolar_auto_caransebes@yahoo.com 

Preda Marinela, Vântu 
Luminiţa, Iliuş-Olariu 

Ana-Maria 

mailto:ltlresita@yahoo.com
mailto:ltvrcs@yahoo.com
mailto:gruptehnicresita@yahoo.com
mailto:colegiultehniccarasan@yahoo.com
mailto:grsc.constructii@cs.ro
mailto:liceconom@yahoo.com
mailto:colegiulmontan@yahoo.com
mailto:aninadi@yahoo.com
mailto:grscboc@yahoo.com
mailto:dodatraian@yahoo.com
mailto:grupmasini@yahoo.com
mailto:gsfcaransebes@yahoo.ca
mailto:grup_scolar_auto_caransebes@yahoo.com
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Nr. 
crt. 

Zona 

Locaţiile 
punctelor de 
informare și 

consiliere 

Date de contact 

Echipe operaţionale 
(Responsabil PIC, 

Coordonator diriginţi, 
Consilier şcolar) 

12.  
Moldova 

Noua 

Grup Școlar 
Industrial 

Moldova Nouă 

Str. Nicolae Bălcescu, Nr.45, Tel. 0255-
540822, 

e-mail: grmold9@yahoo.com 

Cîrpean Corina, 
Milosavlevici Mirce, 

Ilici Corina Maria 

13.  

Oraviţa 

Grupul Școlar 
Agricol Oraviţa 

Str. Cloșca nr. 10 Oraviţa, Tel/fax 572189, 
e-mail: agricol_oravita@yahoo.com 

Miclea Eugenia, 
Ciobanu Olariu Ionela, 

Zaharia Silvia 

14.  

Liceul Teoretic 
„General 

Dragalina” 
Oraviţa 

Piaţa Libertatii, Nr. 4, Tel. 0255-571657, 
e-mail: licdrag@yahoo.com 

Duca Oana, Lazarov 
Aurica, Caragea Maria 

15.  

Băile 
Herculane 

Liceul „Hercules” 
Băile Herculane 

Str. Trandafirilor, Nr. 36, tel. 0255-561627, 
fax. 0255-560122, e-mail: 

liceulhercules@yahoo.com 

Bubă Florina Oana, 
Bolbotină Ana, Perţa 

Adela 

16.  

Liceul Tehnologic 
„Nicolae Stoica 

de Haţeg” 
Mehadia 

Str. Principala 193, 327270, Tel. 0255-523427 
e-mail: liceul_mehadia@yahoo.com 

Feneşan Mihăiţă, 
Popescu Adrian, Kiş 

Violeta 

17.  

Bozovici 

Liceul Tehnologic 
„Iosif Coriolan 
Buracu” Prigor 

Comuna Prigor, Tel. 0255-243848, 
sam_prigor@yahoo.com 

Miclău Simona, 
Lopătiţă Gheorghe, 

Furnică Andrei 

18.  
Liceul Teoretic 

„Eftimie Murgu” 
Bozovici 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 826, tel/fax 
0255242632, e-mail: ltbozovici@yahoo.com 

Berbentia Dănilă, 
Anton Lazăr, Unici 

Nicoleta 

19.  Teregova 
Liceul Tehnologic 

„Sf. Dimitrie” 
Teregova 

Comuna Teregova, Tel 0255-260229, 
scoalateregova@yahoo.fr 

Bica Gabriela, Banda 
Ioana, Murariu 

Cristina 

20.  Oţelu Roșu 
Liceul Bănăţean 

Oţelu Roșu 

Str. Republicii Nr.10-12,Tel 0255-530383,Fax 
0255-530832,e-mail : 

liceulotelurosu@yahoo.com 

Chelbea Daniela, 
Ghiorghioni Rozina, 

Găină Adriana 

21.  

Centrul 
Judeţean 

de 
Informare 

si 
Consiliere 

ISJ Caraș-Severin 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                  
REŞIŢA – ROMANIA 

Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042 
E-mail: isjcaras@gmail.com  

http://isjcs..ro                                                                                                                                                                          
www.edu.ro  

 

Doxan Adrian, Ion 
Chiosa, Korka Aurora, 
Constantin Nicolicea, 

Dana Demenenco, 
Luminiţa Broască, 
Elena Ivan, Cristina 

Truţă, Camelia Şuşco, 
Radu Stana, 

Alexandru Ristache, 
Maria Poneţchi, 

Florea Florina, Sorca 
Aurica, Manuela Roşu 

 

  

 
„Cine stăpânește informația, stăpânește situația" (proverb românesc) 

 

mailto:grmold9@yahoo.com
mailto:agricol_oravita@yahoo.com
mailto:licdrag@yahoo.com
mailto:liceulhercules@yahoo.com
mailto:liceul_mehadia@yahoo.com
mailto:sam_prigor@yahoo.com
mailto:e-mail:%20ltbozovici@yahoo.com
mailto:scoalateregova@yahoo.fr
mailto:liceulotelurosu@yahoo.com
mailto:isjcaras@gmail.com
http://isjcs..ro/
http://www.edu.ro/
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În acest mod: 
  VVeeii  vveeddeeaa  ccăă  ooffeerrttaa  șșccoollaarrăă  vviinnee  aapprrooaappee  ddee  ttiinnee;;  

  VVeeii  aavveeaa  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  aa  aalleeggee  ddiinnttrr--oo  ddiivveerrssiittaattee  ddee  ooffeerrttee  

eedduuccaaţţiioonnaallee;;  

  VVeeii  ppaarrttiicciippaa  aannuuaall  llaa  „„ttâârrgguull  ooffeerrtteelloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee””;;  

  VVeeii  ffii  ppeerrmmaanneenntt  iinnffoorrmmaatt,,  ccoonnssiilliiaatt  șșii  oorriieennttaatt,,  ccaa  vviiiittoorr  

aannggaajjaatt;;  

  VVeeii  aavveeaa  aacccceess  iinnddiivviidduuaall  șșii  aassiissttaatt  llaa  rreessuurrssee  ddee  ppee//pprriinn  

ppllaattffoorrmmaa  vviirrttuuaallăă;;    

  VVeeii  ppaarrttiicciippaa  llaa  sseessiiuunnii  iinnddiivviidduuaallee  șșii  ddee  ggrruupp  ppeennttrruu  ccoonnssiilliieerreeaa  
ttaa;;  

  VVeeii    ffii  îînnddrruummaatt  ddee  ccoonnssiilliieerrii  şşccoollaarrii  ccuu  eexxppeerriieennţţăă;;  

  VVeeii  ffii  sspprriijjiinniitt  ddee  eexxppeerrţţii    îînn  ggăăssiirreeaa  şşii  ooccuuppaarreeaa  uunnuuii  lloocc  ddee  

mmuunnccăă;;      

  VVeeii  ccoommuunniiccaa  ppeerrmmaanneenntt  ccuu  ppăărriinnţţiiii,,  ccoolleeggiiii,,  pprrooffeessoorriiii  șșii  

aannggaajjaattoorriiii  ddeesspprree  ccaarriieerraa  ttaa;;  

  VVeeii    aavveeaa  nnooii  ccoommppeetteennţţee  ddee  ccoommuunniiccaarree  ppeennttrruu  oo  vviiiittooaarree  

aannggaajjaarree;;  

  VVeeii  vviizziittaa  aaggeennţţii  eeccoonnoommiiccii  şşii  ppaarrtteenneerrii  ssoocciiaallii  ppeennttrruu  aa--ţţii  

ccuunnooaașșttee  llooccuull  ddee  mmuunnccăă  ddoorriitt;;  

  VVeeii  ccuunnooaașșttee  uunniivveerrssuulluuii  mmeesseerriiiilloorr  ddee  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii;;  

  VVeeii  ssaattiissffaaccee  ccuurriioozziittăăţţiillee  ttaallee;;    

  VVeeii    aavveeaa  uunn  ddoossaarr  pprrooffeessiioonnaall  şşii  ppllaannuull  ddee  ccaarriieerrăă;;  

  VVeeii  aalleeggee  șșii  vveeii  ddeecciiddee  ssiinngguurr..  

  VVeeii  ffii  mmaaii  ssiigguurr  ddee  ttiinnee;;  

  VVeeii  ffii  mmaaii  rreessppoonnssaabbiill;;  

  VVeeii  ffii  mmaaii  ssiigguurr  ddee  aalleeggeerriillee  ttaallee;;  

  VVeeii  şşttii  ssaa  vvaalloorriiffiiccii  ffiieeccaarree  ooccaazziiee;;  

  VVeeii  şşttii  ssăă--ţţii  ppllaanniiffiiccii  vviiiittoorruull  
 

NU RATAŢI OCAZIA DE A PARTICIPA ÎN 1 IUNIE  2012 LA  
„ZIUA CONSILIERII SI ORIENTĂRII ȘCOLARE”! 

(Târgul ofertelor educaţionale”) 

 
Detalii pe www.consilierepentrucariera.kalos.ro  

http://www.consilierepentrucariera.kalos.ro/
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4. ADMITERE 2012 – METODOLOGIE, ETAPE, CALENDAR ŞI 
ALGORITM DE REPARTIZARE 

 

Cum să alegeţi liceul şi profilul cel mai potrivit pentru copilul dumneavoastră 

,, Arătaţi-le copiilor dumneavoastră cât îi iubiţi, respectându-le 
idealurile şi ajutându-i să şi le îndeplinească.” 

 
 
 

  Respectaţi-vă copilul şi  nu încercaţi să-i sufocaţi personalitatea obligându-l să urmeze liceul sau 
profilul pe care îl doriţi dumneavoastră, pentru că s-ar putea să apară  probleme care să îl afecteze pe parcursul 
şcolar, dar şi  în viitor. 
  

  Părinţii ar trebui să renunţe la ideea că îşi cunosc cel mai bine copiii şi pot 
decide cel mai bine pentru ei! 

 Mergeţi la şcoală, să vorbiţi, să vă informaţi de la cadrele didactice, prevenind astfel  mitul că  "nu 
contează  părerea altora, eu îmi cunosc copilul mai bine” şi vă sugerăm să fiţi receptivi la ceea ce vi se spune.  

 Solicitaţi  consiliere de la şcolile la care doriţi să vă înscrieţi  copiii, să cunoaşteţi exact care  sunt 
cerinţele acestora; este foarte importantă corelarea nevoilor, dorinţelor, aspiraţiilor, idealurilor  copilului cu 
cerinţele şcolii.  

Sunt de luat în seamă şi sfaturile unor  tineri care au parcurs experienţa de trecere  de la gimnaziu la 
liceu. Chiar dacă nu au trecut ei prin drama unei proaste alegeri a profilului sau a liceului, au avut colegi care au 
renunţat pe parcurs  pentru a se îndrepta spre o alta specializare. Copiii dumneavoastră pot învăţa şi din 
experienţa altora. 

Liceul este o treaptă necesară pentru facultate şi pentru viitoarea profesie, sau  pentru domeniul în 
care plănuiesc să activeze. Dacă obligăm copilul să facă ceva ce nu vrea, atunci vor apărea diferite probleme: 
emoţionale, de adaptare, integrare, etc. Ca o consecinţă, pot apărea atitudini ostile faţă de şcoală, revolta 
împotriva părinţilor, manifestate prin  dezinteres faţă de şcoală şi alte comportamente indezirabile .  

 

Aptitudinile si capacităţile copilului trebuie sa fie criteriul esenţial! 

E bine ca atunci când se  optează pentru un anumit liceu să ţineţi cont de capacităţile şi aptitudinile 
copilului. Dacă aşteptările părinţilor sunt prea mari, iar el nu răspunde la  aceste aşteptări, copilul poate avea de 
suferit din punct de vedere emoţional.  

Este o mare greşeală să vă obligaţi copilul să urmeze un profil  pentru care nu are aptitudinile 
necesare. Drept consecinţă, copilul  nu ajunge la performanţele scontate de părinţi. Este greu de recuperat un 
astfel de tânăr, pentru că acesta se închide în sine, se produce chiar o adevărată dramă în interiorul său.  

 

Apelaţi la specialiştii din Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică!  
 
Colaboraţi cu încredere cu specialiştii din Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică pentru a 

vă forma o imagine obiectivă despre potenţialul copilului dumneavoastră. Părerea lor avizată vă poate facilita o 
alegere corectă  şi în concordanţă cu personalitatea copilului. 
 
 

 Profesor psiholog  Valeria Ungur 
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Despre admitere 
 

Pentru admiterea computerizată se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din 
promoţia 2012, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare, care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013, la 
învăţământul liceal,  cursuri de zi. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 
ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013, se pot înscrie  doar la 
învăţământul liceal, cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii. 

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. 
Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se 

face, în perioada prevăzută de grafic, la  unităţile de învăţământ  gimnazial  pe care 
aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).  

Candidaţii din alte judeţe,  care participă la admitere  în judeţul Caraş-Severin, se 
înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala  cu clasele I-VIII Nr. 6 Reşiţa, în 
perioada prevăzută  în calendarul admiterii 2012. 
 

Media de admitere 
 

Înscrierea în licee de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. 
Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea 

Naţională  susţinută de elevii absolvenţi ai clasei a VIII a şi media generală de absolvire 
a claselor a V a  - a VIII a.   

Calculul  mediei  de admitere  se face astfel: 
                            ABS + EN  
                                                            MA = ---------------- 
                                                                                 2 

Unde  MA = media de admitere 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN  =   media generală obţinută  la Evaluarea Naţională susţinută de elevii 

clasei a VIII-a; 
 

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de 
admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională   se va înlocui:  

- cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în 2003 
inclusiv,  

- cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori  
- cu  media la tezele cu subiect unic  susţinute în clasa a VIII-a pentru absolvenţii 

din promoţiile 2008 şi 2009. 
Media  generala la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 
Media generală  la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai 

multe din notele obţinute sunt inferioare notei cinci. 
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Media de admitere  se calculează, indiferent  dacă media generală la Evaluarea 
Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 

Media  generală de absolvire  a claselor a V a  –  a VIII-a şi media de admitere se 
calculează  cu două zecimale, fără rotunjire. 

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi 
departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a) media  obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c)  nota obţinuta la proba de limba şi literatura română din cadrul 

Evaluării Naţionale 
d)  nota  obţinuta la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale 
e)  nota  obţinute la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării 

Naţionale. 
 
 

Admiterea la clasele cu profilurile sportiv, teologic, artistic, pedagogic 
 

Pentru admiterea în liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 
se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini. 

Centrele de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini sunt: 
Denumirea unităţii de învăţământ Proba de aptitudini 

Liceul „Traian Vuia” Reşiţa Handbal, Atletism 

Seminarul Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu” 
Caransebeş 

Muzică - probă practică eliminatorie şi 
 Religie – probă scrisă 

Liceul Teologic Baptist Reşiţa 
Muzică - probă practică eliminatorie şi  

Religie – probă scrisă 

Liceul de Artă „Sabin Păuţa” Reşiţa Muzică , Arte vizuale 

Liceul Pedagogic „C. D. Loga” Caransebeş 
Pedagogic(înv. – ed.) aptitudini muzicale, aptitudini 

fizice, aptitudini artistice, interviu 

 

Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini se face direct de către candidaţi, cu o 
anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile 
gimnaziale. 
Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, 
prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere 
ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini. 
Graficul desfăşurării probelor de aptitudini este: 

Prima etapă 
24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să 

participe la probe de aptitudini. 

28-30 mai 
2012 

Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

31 mai -2 iunie 
2012 

Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite 
acest  lucru. 
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6 iunie 2012 
 

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. 
Transmiterea în format electronic şi scris, către comisia de admitere judeţeană, a listei 
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini. 

22  iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului București, către 
unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date 
judeţene cuprinzând mediile de admitere. 
Actualizarea, de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional, a  listelor 
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor 
corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi. 

4 iulie 2012 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană,  către unităţile de învăţământ 
liceal care au organizat probele de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând 
mediile de admitere. 

5 iulie 2012  Validarea listei candidaţilor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi 
afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă. 

6 iulie 2012  Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au 
fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei 
candidaţilor consideraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probele 
de aptitudini. 

 
 

Etapa a doua (numai dacă rămân locuri neocupate în etapa anterioară) 
16 iulie 2012. Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini.  

17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de aptitudini . 

19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

 

Etapa a treia (numai dacă rămân locuri neocupate în etapa anterioară) 
1 august 2012 Afişarea locului de desfășurare şi a graficului probelor de aptitudini.  

3 septembrie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini 

4-5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

 

La profilurile artistic, sportiv, teologic aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv,  media finală de admitere se calculează 
astfel: 
 

3 APT + MA      = MFA 
                          4 

unde:  

 APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, 
calculată cu două zecimale,   fără rotunjire; 

 MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 

 MFA = media finală de admitere, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.  
 
Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel: 
 
                                                                            APT + MA  = MFA 
                                                                                   2 

unde:  
 APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, 

calculată cu două zecimale,   fără rotunjire; 
 MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
 MFA = media finală de admitere, calculată cu două zecimale, fără 

rotunjire. 
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Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 
 

APT + 3 MA. = MFA, 
                                                                                         4 

unde:  
 APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de 

aptitudini, calculată cu două zecimale,   fără rotunjire; 
 MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
 MFA = media finală de admitere, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire. 
La pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau 
respins. 

Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admiși la 
liceele vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 6  iulie  2012, fişele de înscriere 
de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile 
generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, 
completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala  generală pe 
care au absolvit-o. Acești candidaţi participă la repartizarea computerizată. 

 

Admiterea la clasele cu predare în limba minorităţilor naţionale 
Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor 

organiza o probă de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care 
nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă.  

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se vor desfăşura în 
următoarele centre: 

Denumirea unităţii de învăţământ Limba maternă Data susţinerii 

Liceul Teoretic „Diaconovici Tietz” Reşiţa Limba germană 31 mai  2012 

Liceul Pedagogic „C. D. Loga” Caransebeş Limba germană 01 iunie 2012 

Liceul Bilingv Româno-Croat Caraşova Limba croată 01 iunie 2012 

În cazul în care rămân locuri libere, după prima etapă de admitere computerizată, 
se organizează înscrierea în 16 iulie 2012, iar susţinerea probei va avea loc în  perioada 
17-18 iulie 2012. 

Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă constă într-o probă scrisă 
şi o probă orală. Proba scrisă va verifica cunoştinţele de gramatică şi vocabular, 
conform programei clasei a VIII-a, pentru limba maternă. Proba orală,cu ponderea de 
30%, va consta în descrierea unei imagini, citirea unui text şi răspuns la întrebări 
referitoare la înţelegerea imaginii/textului. 

Aprecierea probei de limba maternă se face cu note. În situaţia în care candidatul a 
obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa 
la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la 
tezele cu subiect unic”; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba.  

 Nota obţinută la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă nu va fi 
inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare în cazul în 
care doi candidaţi au medii de admitere egale. 
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În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de 
limbă maternă, o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba 
respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfășurat proba va 
elibera anexa fisei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba si 
literatura maternă la tezele cu subiect unic” şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În 
acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă 
respectivă. 

Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă 
maternă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, își vor completa fişa de 
opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii. 

Admiterea la clasele cu predare  bilingvă a unei limbi moderne 
Unităţile de învăţământ care au în structura lor clase cu program bilingv vor 

organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă. 

În judeţul Caraş-Severin proba se organizează în următorul centru : 
Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Limba modernă Data susţinerii 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 
Reşiţa 

Limba engleză 01 iunie 2012, respectiv  
17 iulie 2012 (dacă va fi cazul) 

Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se 
alcătuiesc în conformitate cu programa şcolară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă 
întâi de studiu (L1). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sunt unice la nivelul judeţului.  

Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din o probă scrisă 
şi o probă orală. 

Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi pentru verificarea cunoștinţelor de 
gramatică si vocabular, conform programei clasei a VIII-a, pentru limba modernă întâi 
de studiu. Proba orală va consta din descrierea unei imagini/citirea unui text şi răspuns 
la întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text 

Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul 
care a obţinut minimum nota 6. 

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă vor putea opta, în liceul la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu 
predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a 
cunoștinţelor de limbă. 

Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi 
moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoștinţelor de limbă 
modernă  mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de 
verificare a cunoștinţelor de limbă. 

Elevii vor primi note la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă, dar 
înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. 
În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi cu medii de admitere egale, ei 
vor fi admişi la clasa cu predare intensivă a limbii moderne în ordinea descrescătoare a 
notelor de la proba de limbă modernă. 
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Candidaţii care optează pentru clasele cu predare bilingvă vor participa la 
repartizarea computerizată şi vor putea completa opţiuni la toate specializările 
corespunzătoare limbilor moderne la care au susţinut probe de verificare şi au obţinut 
cel puţin nota 6, pe baza fişei anexă care este depusă la secretariatul şcolii de 
provenienţă, pentru a fi anexată la fişa de înscriere. 

Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi 
inclusă în calculul mediei de admitere. 

Calendarul susţinerii probelor de verificare a cunoștinţelor de limbă 
modernă sau maternă 

Prima etapă 

24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să 
participe la probe de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă. 

28-30 mai 2012 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă 
sau maternă. 

31 mai - 2 iunie 2012 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

05 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau 
maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 

06 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă. 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a 
listei candidaţilor declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă. 

6-7  iunie 2012 
 

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut 
probele de verificare a cunoștinţelor de limbă.  

11 iunie 2012 
 

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile 
de învăţământ gimnazial absolvite. 

13 iunie 2012 Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei 
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă. 

 

Etapa a doua (numai dacă rămân locuri neocupate în etapa anterioară) 

16 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă sau maternă.  

17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă .  

19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la  probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă şi  rezolvarea eventualelor contestaţii. 

20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

 

Etapa a treia (numai dacă rămân locuri neocupate în etapa anterioară) 

1 august 2012  Afişarea locului de desfășurare si a graficului probelor de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă sau maternă.  

3 septembrie 2012  Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de verificare a cunoștinţelor 
de limbă modernă sau maternă. 

4 -5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de verificare a  cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă.  
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Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat 
Pregătirea admiterii 

 

31 ianuarie 2012 Elaborarea planului judeţean de măsuri pentru pregătirea şi organizarea 
admiterii. 

1 martie 2012 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei  de organizare a 
probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Transmiterea, de către 
Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi 
a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de 
aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă. 

1 mai 2012 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată 
în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, 
filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ 
liceal sau liceu tehnologic pe filiere, profiluri, specializări/domenii de 
pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi 
de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale 
elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre 
admitere. 

5 mai 2012 Transmiterea, în unităţile de învăţământ gimnaziale, a broşurilor cuprinzând 
informaţiile legate de admitere. 
Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de 
înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru.  
Afişarea, în unităţile de învăţământ gimnazial, a graficului şedinţelor de 
instruire a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora. 

15 mai 2012 Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a 
broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită. 

7 mai – 1  iunie 2012 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 
admitere şi a planului de şcolarizare. 

20 iunie 2012 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia 
de admitere judeţeană, a bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenţi, 
repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi. 

22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
București către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

3 iulie 2012  Transmiterea de către Comisia naţională de admitere, către comisiile 
judeţene, a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei judeţene. 

4 iulie 2012 Afișarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 
Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu 
numele/ codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale 
absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și 
mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de 
admitere.  
Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

5 iulie 2012 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la 
admitere în alt judeţ. 
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Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, 
 pentru candidaţii care nu împlinesc 18 ani până la data de până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2012-2013 inclusiv 
 

5-8 iulie 2012 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de 
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor  a VIII-a. 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din 
alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea.  

5-8 iulie 2012 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere. 

6-9 iulie 2012                                                                                                                                                                                                                                                          Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea 
greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.  

10 iulie 2012 Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la 
centrul judeţean de admitere, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la 
repartizarea computerizată. 
Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor originale de opţiuni, la 
centrul judeţean de admitere. 

11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene la Centrul 
Naţional de Admitere. 

12 iulie  2012 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi 
comisiile judeţene de admitere / transmiterea modificărilor la comisia naţională. 

13 iulie 2012 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor. 

14 iulie 2012 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data până la data începerii cursurilor anului 
școlar 2012-2013. 

15 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi 
proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de 
învăţământ liceal de stat din judeţ. 

16 iulie 2012 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei candidaţilor 
repartizaţi în acea unitate. 

16 iulie-26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidaţii au fost repartizaţi. 

 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, 
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2012-2013 inclusiv 
     16 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștinţelor de 
limbă modernă sau de limbă maternă. 

19 iulie 2012 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a 
cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor 
contestaţii. 

16 iulie-20 iulie 2012 Completarea fișei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima 
repartizare, completarea unei noi fișe de opţiuni de către cei rămași nerepartizaţi 
după prima etapă a admiterii. 

20  iulie 2012 Completarea fisei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinși la 
liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. 
Completarea fișei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de 
verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă. 
 

16-21 iulie 2012 Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea 
eventualelor erori. 
 

22 iulie 2012  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean /al municipiului 
București și la Centrul Naţional de Admitere. 
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23  iulie 2012 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii. 

24 iulie 2012 Afișarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a 
listelor cu absolvenţii proveniţi din școlile respective/din alte judeţe, repartizaţi în 
a doua etapă a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat.  
Afișarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor 
repartizaţi în acea unitate în a doua etapă. 

24-26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidaţii au fost repartizaţi. 

26 iulie 2012 Transmiterea, de către unităţile de învăţământ liceal de stat, a situaţiei locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admiși în cele două etape ale 
admiterii. 

27-30 iulie 2012 Rezolvarea de către Comisia Judeţeană de Admitere a situaţiilor speciale ivite după 
cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu 
și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaţilor care nu au participat 
la primele două repartizări computerizate. 

 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat,  
pentru candidaţii din seria curentă, precum și pentru cei din seriile următoare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013 
 

1 august 2012 Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de 
verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă. 

3 septembrie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 
verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă. 

       4-5 septembrie 2012 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

       6-7 septembrie 2012 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare 
sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada 
prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor 
anterioare. 

       10  septembrie 2012 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării. 

 

Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor 
Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, 

codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 
Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la 

care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de 
opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând tezele cu 
subiect unic şi/sau Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut 
şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. În caz contrar, opţiunea 
respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se 
face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi 
promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota 
obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul 
repartizării computerizate. 
 

CCoommpplleetteeaazzăă  ooppţţiiuunniillee  ddoorriittee  îînnaaiinntteeaa  cceelloorr  mmaaii  ppuuţţiinn  ddoorriittee!!  EEssttee  

pprreeffeerraabbiill  ssăă  ccoommpplleetteezzii  ffiişşaa  ccuu  ccââtt  mmaaii  mmuullttee  ooppţţiiuunnii  aassttffeell  îînnccââtt  

șșaannssaa  ddee  aa  ffii  aaddmmiiss  llaa  lliicceeuu  ssăă  ffiiee  ssiigguurrăă..  PPrriimmaa  ooppţţiiuunnee  eessttee  şşii  pprriimmaa  

lluuaattăă  îînn  ccoonnssiiddeerraarree  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  eelleevv!!  
 



 
 

 18 

Exemplu de completare a opţiunilor: 

1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din 
Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 

1.  

1  0 7 

2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care 
are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 

2.  

2  7 9 

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin 
precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. 

Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive! 
 

IInnffoorrmmeeaazzăă--ttee  aassuupprraa  nnuummăărruulluuii  ddee  llooccuurrii  aallooccaattee  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  uunniittaattee  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt,,  rreessppeeccttiivv  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  pprrooffiill//  ssppeecciiaalliizzaarree  ssaauu  ddoommeenniiuu  ddee  pprreeggăăttiirree,,  

ccăărruuiiaa  ii  ss--aa  aaccoorrddaatt  uunn  ccoodd!!  

CCoonnssuullttăă  ccaappiittoolluull  ddiinn  bbrrooşşuurrăă  ((PPllaannuull  ddee  şşccoollaarriizzaarree))  ccaarree  pprreezziinnttăă  uullttiimmaa  mmeeddiiee  ddee  

aaddmmiitteerree  llaa    lliicceeuull//ssppeecciiaalliizzaarreeaa  şşii  ffiilliieerraa//pprrooffiilluull  ddoorriitt  ppeennttrruu  aannuull  şşccoollaarr  22001100--22001111  ppeennttrruu  aa  ffaaccee  

aalleeggeerreeaa  cceeaa  mmaaii  bbuunnăă  şşii        aa--ţţii  ssppoorrii  şşaannsseellee  ddee  aa  uurrmmaa  ssttuuddiiiillee  îînnttrr--uunn  lliicceeuu!!  
Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal 

instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. 
Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, 

să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o 
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 5 iulie 
2012, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale 
şi, după caz, cu notele obţinute la tezele cu subiect unic, cu media generală la tezele cu subiect 
unic, cu media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a 
claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala 
de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea. 

Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în 
registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: “fişă de 
înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării fişei: “participare la admitere în alt judeţ”. 
Candidaţii se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi. 

Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, 
precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă 
modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele 
liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la 
centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti 
candidaţi participă la admiterea computerizată. 

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date 
înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate 
copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a 

preferinţelor exprimate. 

VVeerriiffiiccaațții  ffiişşaa  ddee  ooppţţiiuunnii  dduuppăă  ccee  aaţţii  ccoommpplleettaatt--oo  ppeennttrruu  aa  ffii  ssiigguurrii  ccăă  nnuu  ss--aauu  ssttrreeccuurraatt  

ggrreeşşeellii  ddee  ccoommpplleettaarree  aa  ddaatteelloorr  ppeerrssoonnaallee,,  aa  mmeeddiieeii  ccllaasseelloorr  vv--vviiiiii  ddiinn  ccaattaallooaaggeellee  

şşccoollaarree,,  aa  mmeeddiieeii  nnootteelloorr  oobbţţiinnuuttee  îînn  ccaaddrruull  eevvaalluuăărriiii  nnaaţţiioonnaallee  şşii  ssccrriieerreeaa  ccoorreeccttăă  aa  

ccoodduurriilloorr!! 
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Algoritmul repartizării în licee - 2012  
 

1. Repartizarea se face ordonând candidaţii în judeţul respectiv descrescător, după medii, 
încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la elevul cu media cea mai mare până la cel 
cu media cea mai mică, la una din opţiunile exprimate. 

Ordonarea candidaţilor se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, 
media la Evaluarea Naţională, media generală obţinută la tezele cu subiect unic, media generală 
de absolvire a claselor V-VIII, media notelor obţinute la proba de limbă şi literatură română din 
cadrul tezelor cu subiect unic, media notelor obţinute la proba de matematică din cadrul tezelor 
cu subiect unic şi media notelor obţinute la proba de limbă maternă din cadrul tezelor cu subiect 
unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform 
prevederilor art.10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal, 
în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba 
minorităţilor naţionale. 

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, iar unul a susţinut şi altul nu a 
susţinut Evaluarea Naţională din clasa VIII-a, are prioritate candidatul care a susţinut evaluarea 
naţională. 

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima opţiune validă la care 
există locuri libere. 

 
Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în 
considerare înaintea celorlalte opţiuni. 

Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; în cazul în care opţiunea este 
validă şi mai există locuri la această opţiune, este considerat admis la această opţiune şi se trece la 
următorul candidat; altfel se verifică a doua opţiune de pe fişă, etc. 

Observaţie:   O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de candidat nu există sau 
opţiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut-o.  

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişă el rămâne 
nerepartizat în această sesiune de admitere şi va trebui să participe la o sesiune ulterioară 
organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. 

Situaţia poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opţiuni, opţiunile 
exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alţi candidaţi care au medii mai mari. 

Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un număr suficient de opţiuni pentru ca 
această situaţie să nu apară. 

 

Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii să 
fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste ! 

Nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat nerepartizat  
iar la una din opţiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt 

candidat cu medie mai mică decât el. 

Depunerea dosarelor de înscriere la liceu 
În perioada 16 iulie - 26 iulie 2012, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost 

declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea la licee a 
candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui 
program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: 
               a) cererea de înscriere; 
                  b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 
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         c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;                                     
       d) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 
       e) fişa medicală. 

 

Candidaţii care, în perioada menţionată la aliniatul anterior, nu îşi depun 
dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt 
declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de 
către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de 

comisia judeţeană de admitere pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor 
speciale. 

 
În perioada 27-30 iulie 2012, comisia judeţeană de admitere rezolvă situaţiile speciale 

apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, 
redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru 
apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere în baza de date computerizată a 
opţiunilor exprimate de elevi etc. 

Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, 
criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau după inventarierea tuturor cazurilor 
existente la nivelul judeţului. 

În perioada menţionată, după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile judeţene de 
admitere repartizează, pe locurile rămase libere, absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost 
repartizaţi dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta 
metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizările computerizate. 

Repartizarea candidaţilor romi 
Comisiile de admitere judeţene stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi 

anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2012, unităţile de 
învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor 
afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei 
romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2012. 

Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin 
planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. 

Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere 
judeţeană, până la data de 25 iunie 2012, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai 
este luată în considerare. 

Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct 
pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - 
b) din metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale 
sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu 
faptul că fac parte din respectiva organizaţie. 

În perioada 6-8 iulie 2012, comisia judeţeană de admitere asigură repartizarea candidaţilor 
romi care au depus cereri până la data menţionată, pe locurile speciale pentru romi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere/de absolvire şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. 
Repartizarea se face în şedinţă publică, în ziua de 6 iulie 2012, începând cu ora 10.00, la sediul 
Centrului pentru Resurse Educaţionale Incluzive de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
„Aurora” Reşiţa.  

În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru 
rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la art. 54 din metodologia de admitere.. 
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Repartizarea  candidaţilor din învăţământul special 
Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut  Evaluarea 

Naţională/examenul de capacitate/testele naţionale/tezele cu subiect unic  din clasa a 
VIII-a, pot participa, fără restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de  prezenta 
metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât și pentru cele din 
învăţământul special. 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ 
special se organizează de către comisia de admitere judeţeană, în perioada 9-11 iulie  
2012. 

Repartizarea se va face în ziua de 10 iulie 2012, începând cu ora 12.00, la  Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa.  

Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de 
tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de 
absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. 

Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut  Evaluarea Naţională 
din clasa a VIII-a și care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului , de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului București, în  17 iulie 2012 , după repartizarea 
celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi se va ţine cont de certificatele de 
expertiză și orientare școlară și profesională eliberate de comisia pentru protecţia 
drepturilor copilului. 

Repartizarea se va face în ziua de 17 iulie 2012, începând cu ora 12.00,  la Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa.  
 

Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 
2012-2013, se face, în perioada 23-24 iulie 2012 la centrul special de înscriere: Colegiul 
Tehnic Cărăşan Reşiţa. 

Repartizarea candidaţilor se face în 26 iulie 2012, pe locurile anunţate de 
inspectoratul școlar în prezenta broșură de admitere. 

Repartizarea se face în ședinţă publică, în două etape (ale aceleiași ședinţe): 
- în prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere si a opţiunilor, candidaţii care au susţinut tezele cu subiect 
unic/testele naţionale/ examenul de capacitate/Evaluare Naţională. 

- în a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, 
candidaţii care nu au participat la tezele cu subiect unic/testele 
naţionale/examenul de capacitate/Evaluare Naţională. 
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Dispoziţii pentru secretariatele şcolilor  
Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, 

prenumele, codul numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere 
ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează 
solicitanţilor, până la data de 24 mai a anului în care se organizează admiterea, pentru a le 
permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe 
de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, pot fi eliberate mai 
multe anexe ale fişei de înscriere. 

Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de 
primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: 
„anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee sau şcoli de arte şi meserii” şi motivul eliberării 
acesteia: „participare la probe de aptitudini” sau „participare la probe de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă/maternă”. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la 
admiterea în învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din metodologie. Participarea lor la 
admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. 

După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea eventualelor erori, 
comisia din centrul zonal de înscriere transmite baza de date, pe suport electronic, comisiei 
judeţene de admitere, până pe data de 10 iulie 2012. 

Secretariatele vor transmite şi tabelul cu numele şi prenumele elevilor din şcoală, care NU 
participă la admiterea computerizată împreună cu fişele de înscriere originale şi baza de date, într-
un format care să cuprindă:numele candidatului; iniţiala tatălui; prenumele tatălui; codul numeric 
personal; şcoala de provenienţă; motivul: plecat în alt judeţ, admis la liceu vocaţional, refuz etc. 

Se predau la centrul judeţean de admitere: LISTAT şi PE SUPORT ELECTRONIC (CD sau 
DVD): 

- Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi şi care s-au înscris pe locurile pentru 
care este necesară susţinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt 
validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au 
susţinut probele, până în data de 5 iulie 2012. 

- În data de 6 iunie 2012, după afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele 
candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă, media de 
admitere/media de admitere finală a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă/maternă.  

- Unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat transmit comisiei de admitere 
judeţene, până la data de 26 iulie 2012, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor 
candidaţi repartizaţi în cele două sesiuni  de admitere. 

Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezentele metodologie, mai există 
locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene pot decide 
organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 4-5 septembrie 2012. 
Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcute publice până la data 
de 1 august 2012, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. 

Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu metodologia în 
vigoare. 
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5. PLAN DE ȘCOLARIZARE INVATAMANTUL LICEAL clasa a IX-a ZI  
ANUL ȘCOLAR 2012-2013 

 

 

Cod Unitatea de 
învăţământ 

Filiera Profil / 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Nr.   
clase 

Nr. 
locuri 

Ultima 
medie 
2011 

108  
 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 
 „TRAIAN 
LALESCU” 

RESITA 
 

Teoretică Uman - filologie  - intensiv 
limba engleză 

1 28 7,69 

109 Teoretică  Real – matematică - 
informatică 

1 28 7,26 

110 Teoretică Real - ştiinţe ale naturii – 
intensiv limba engleză  

1 28 7,54 

109 Teoretică Real - matematică - 
informatică 

 intensiv limba engleză 

1 28 7,26 

162  
 

LICEUL 
TEORETIC 

„TRAIAN VUIA” 
RESITA 

 

Teoretică Uman – filologie 1 28 7,56 

163 Teoretică  Uman  - ştiinţe socio-umane 1 28 7,64 

164 Teoretică Real – matematică - 
informatică  

1 28 8,74 

165 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 28 7,38 

166 Vocaţională Sportiv – instructor sportiv 
handbal+atletism 

1 28 - 

104  
 
 

LICEUL 
TEORETIC 

„DIACONOVICI 
TIETZ” RESITA 

 

Teoretică  Uman – filologie - intensiv 
limba engleză 

1 28 6,82 

105 Teoretică  Real – matematică - 
informatică 

Intensiv informatică 

1 28 6,89 

106 Teoretică        Real – ştiinţe ale naturii 
     intensiv  limba engleză 

1 28 6,03 

107 Teoretică        Real – ştiinţe ale naturii 
cu predare în limba germană 

1 28 - 

111  
 

LICEUL 
TEORETIC 
 „MIRCEA 

ELIADE” RESITA  
 

Teoretică Uman – filologie bilingv limba 
engleză 

1 28 6,65 

112 Teoretică Real – matematică - 
informatică intensiv 

informatică 

1 28 7,21 

112 Teoretică Real - matematică - 
informatică  

1 28 7,21 

113 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 28 7,45 

138  
LICEUL DE 

ARTA  
„SABIN PAUTA” 

RESITA 

Vocaţională Muzică - 
instrumentist 

1 28 - 

139 Vocaţională Arte vizuale - 
Tehnician pentru tehnici 

artistice 

1 28 - 

100 LICEUL 
TEOLOGIC 

BAPTIST RESITA 

Vocaţională Teologic baptist 1 28 - 
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179  
COLEGIUL TEHNIC 

RESITA 
 
 

Tehnologică  Tehnic –  electromecanică 2 56 - 

180 Tehnologică  Tehnic - mecanică  2 56 4,58 

181 Tehnologică Servicii – estetica şi igiena 
corpului omenesc 

1 28 6,03 

144  
 
 

COLEGIUL TEHNIC 
CĂRĂŞAN REŞIŢA 

Tehnologică Tehnic - 
industrie textilă şi pielărie 

1 28 4,59 

145 Tehnologică Tehnic - 
mecanică  

1 28 5,10 

146 Tehnologică  Tehnic - 
construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

1 28 4,17 

134  
 

COLEGIUL 
ECONOMIC AL 

BANATULUI 
MONTAN REŞIŢA 

 

Tehnologică  Servicii – turism şi 
alimentaţie 

2 56 6,29 

135 Tehnologică  Servicii – economic 2 56 5,18 

136 Tehnologică Servicii - comerţ 1 28 5,31 

137 Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului – 
industrie alimentară 

1 28 6,10 

114 LICEUL TEORETIC 
 „TATA OANCEA” 

BOCŞA 

Teoretică Uman - ştiinţe sociale 1 28 7,50 

115 Teoretică Real - matematică - 
informatică 

1 28 6,66 

116 Teoretică Real - ştiinţe ale naturii 1 28 6,71 

167  
LICEUL TEHNOLOGIC 

BOCŞA 

Tehnologică  Tehnic - mecanică  1 28 3,93 

168 Tehnologică  Tehnic – fabricarea 
produselor din lemn 

1 28 4,85 

169 Tehnologică Servicii - comerţ 1 28 - 

154  
LICEUL „MATHIAS 
HAMMER”ANINA 

Teoretică Real - matematică - 
informatică 

1 28 - 

155 Tehnologică  Tehnic – electronică şi 
automatizări 

2 56 6,79 

103 LICEUL TEORETIC 
BILINGV        

ROMÂNO – CROAT 
CARAŞOVA 

Teoretică 
 

Real - 
Matematică -  informatică cu 
predare în lb. română şi lb. 

croată 

 
1 

 
28 

5,37 

117  
LICEUL TEORETIC  
„TRAIAN DODA” 

CARANSEBEŞ 

Teoretică  Uman – filologie  1 28 8,66 

118 Teoretică  Real – matematică - 
informatică  intensiv 

informatică 

1 28 8,34 

118 Teoretică  Real – matematică - 
informatică   

1 28 8,34 

119 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 28 8,12 
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173  
 
 

LICEUL PEDAGOGIC  
„C. D. LOGA” CARANSEBEŞ 

Teoretică  Uman – filologie  1 28 8,79 

174 Teoretică  Real – matematică - 
informatică intensiv 

engleză 

1 28 8,61 

175 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 28 8,34 

176 Teoretică Real –matematică - 
informatică  cu predare în 

limba germană 

1 28 6,76 

177 Vocaţională Pedagogic  - educator 
puericultor 

1 28 - 

170 LICEUL TEHNOLOGIC 
“DECEBAL” CARANSEBEŞ 

Tehnologică  Tehnic - 
mecanică 

1 28 6,52 

171 Tehnologică  Tehnic - 
electronică automatizări 

1 28 6,79 

172 Tehnologică  Tehnic  
construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

1 28 5,13 

140 LICEUL TEHNOLOGIC 
“TRANDAFIR  COCÂRLĂ” 

CARANSEBEŞ 

Tehnologică Tehnic - electric 2 56 5,60 

141 Tehnologică Tehnic  - mecanică  2 56 6,19 

126 LICEUL TEHNOLOGIC 
“DACIA” CARANSEBEŞ  

Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului – 

protecţia mediului 

2 56 7,94 

127 Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului - 

silvicultură 

1 28 7,48 

128 Tehnologică Tehnic – fabricarea 
 produselor din lemn 

1 28 7,16 

129 Tehnologică Tehnic  - mecanică 1 28 6,85 

178 SEMINAR TEOLOGIC 
ORTODOX „ EPISCOP IOAN 

POPASU” CARANSEBES 

Vocaţională Teologic ortodox 1 28 - 

156  
 

LICEUL „BĂNĂŢEAN“           
OŢELU ROŞU  

Teoretică Uman – filologie 1 28 8,93 

157 Teoretică  Real – matematică - 
informatică 

1 28 9,19 

158 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 28 8,44 

159 Tehnologică Tehnic – mecanică 2 56 6,82 

160 Tehnologică Tehnic - electromecanică 1 28 7,79 

161 Tehnologică  Servicii – turism şi 
alimentaţie 

1 28 7,28 

142 LICEUL TEHNOLOGIC 
„NICOLAE STOICA DE 

HATEG” MEHADIA 

Tehnologică  Servicii - economic 1 28 5,38 

143 Tehnologică Servicii - comerţ 1 28 - 

101 LICEUL „HERCULES” 
BAILE HERCULANE 

 

Teoretică  Real – matematică - 
informatică 

1 28 8,59 

102 Tehnologică Servicii - 
turism şi alimentaţie 

2 56 5,02 
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123 LICEUL TEORETIC 
„EFTIMIE 
MURGU” 
BOZOVICI 

Teoretică Uman - filologie 1 28 7,57 

124 Teoretică Real - matematică - 
informatică 

1 28 8,35 

125 Teoretică Real - ştiinţe ale naturii 1 28 7,09 

120 LICEUL TEORETIC  
„GENERAL 

DRAGALINA” 
ORAVIŢA 

Teoretică Uman - filologie 1 28 7,89 

121 Teoretică Real – matematică - 
informatică 

1 28 7,18 

122 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 2 56 8,00 

130  
 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„MIHAI NOVAC“ 
ORAVIŢA 

 

Tehnologică  Resurse naturale şi protecţia 
mediului – protecţia mediului 

1 28 6,60 

131 Tehnologică Resurse naturale şi protecţia 
mediului - agricultură 

1 28 5,85 

132 Tehnologică  Servicii - economic 1 28 5,96 

133 Tehnologică Tehnic - mecanică 1 28 4,67 

147  
 

 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
„CLISURA 
DUNĂRII“ 

MOLDOVA NOUA 
 

Teoretică  Uman – filologie  1 28 8,46 

148 Teoretică  Real – matematică - 
informatică 

1 28 9,09 

149 Tehnologică Tehnic - electric 1 28 7,63 

150 Tehnologică  Tehnic - electromecanică  1 28 7,23 

151 Tehnologică  Tehnic - mecanică 1 28 5,26 

152 Tehnologică Tehnic – construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

1 28 6,05 

153 Tehnologică  Resurse naturale şi protecţia 
mediului – protecţia mediului 

1 28 8,14 

182 LICEUL 
TEHNOLOGIC 

"IOSIF CORIOLAN 
BURACU" PRIGOR 

Tehnologică  Tehnic - fabricarea produselor 
din lemn 

1 28 6,10 

183 LICEUL 
TEHNOLOGIC "SF. 

DIMITRIE" 
TEREGOVA 

Tehnologică  Servicii - 
turism şi alimentaţie 

1 28 6,18 
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INVATAMANTUL SPECIAL - LICEU ZI CLASA A IX-A - 
ANUL SCOLAR 2012-2013 

 

Unitatea de învăţământ Domeniul profesional Filieră/Profil Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

LICEUL TEHNOLOGIC BOCŞA Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

Tehnologică/ 
Tehnic 

12 1 

 
COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

Tehnologică/ 
Tehnic 

12 1 

 

INVATAMANTUL LICEAL cls. a IX-a SERAL  
ANUL SCOLAR 2012-2013 

 

Unitatea de învăţământ Domeniul profesional Profil / Filieră 
 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA“ CARANSEBEŞ 
SERAL 

Fabricarea produselor 
din lemn 

Tehnic/ 
tehnologică 

28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC „TRANDAFIR 
COCÂRLĂ “ CARANSEBEŞ 

SERAL 

Mecanică Tehnic/ 
tehnologică 

56 2 

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA 
SERAL 

Mecanică Tehnic/ 
tehnologică 

28 1 

Electromecanică Tehnic/ 
tehnologică  

28 1 

Protecţia mediului Resurse naturale si 
protecţia mediului/ 

tehnologică  

28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC BOCŞA 
SERAL 

Mecanică  Tehnic/ 
tehnologică  

28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC “DECEBAL” 
CARANSEBEŞ 

SERAL 

Mecanică Tehnic/ 
tehnologică  

28 1 

COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI 
MONTAN RESITA 

SERAL 

Comerţ Servicii/ 
tehnologică  

28 1 

Industrie alimentară Resurse naturale şi 
protecţia mediului / 

tehnologică  

28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI NOVAC” 
ORAVIŢA  

SERAL 

Agricultură Resurse naturale şi 
protecţia mediului / 

tehnologică  

28 1 

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA 
SERAL 

Construcţii, lucrări şi 
instalaţii publice 

Tehnic/ 
tehnologică  

28 1 

LICEUL „HERCULES“ BĂILE HERCULANE Turism  şi alimentaţie Servicii/ tehnologică  28 1 

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. DIMITRIE" 
TEREGOVA 

Turism  şi alimentaţie Servicii/ tehnologică  28 1 
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PLAN DE ȘCOLARIZARE 
PENTRU CANDIDATII RROMI ANUL ȘCOLAR  

2012-2013  

 

Cod Unitatea de învăţământ Filiera Profil - 
Domeniul pregătirii de bază 

Nr.   
locuri 

108  
 

COLEGIUL NAŢIONAL 
 „TRAIAN LALESCU” RESITA 

 

Teoretică Uman - filologie  - intensiv limba engleză 1 

109 Teoretică  Real - matematică - informatică 1 

110 Teoretică Real - ştiinţe ale naturii – intensiv limba 
engleză  

1 

109 Teoretică Real - matematică - informatică 
 intensiv limba engleză 

1 

162  
 

LICEUL TEORETIC 
„TRAIAN VUIA” RESITA 

 

Teoretică Uman – filologie 1 

163 Teoretică  Uman  - ştiinţe socio-umane 1 

164 Teoretică Real – matematică - informatică  1 

165 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 

166 Vocaţională Sportiv – instructor sportiv 
Handbal+Atletism 

2 

104  
 
 

LICEUL TEORETIC 
„DIACONOVICI TIETZ” 

RESITA 
 

Teoretică  Uman - filologie intensiv 
limba engleza 

1 

105 Teoretică  Real – matematică informatică 
Intensiv informatică 

1 

106 Teoretică        Real – ştiinţe ale naturii 
     intensiv  limba engleză 

1 

107 Teoretică        Real – ştiinţe ale naturii 
cu predare în limba germană 

1 

111  
 

LICEUL TEORETIC 
 „MIRCEA ELIADE” RESITA  

 

Teoretică Uman – filologie bilingv limba engleză 1 

112 Teoretică Real – matematică informatică intensiv 
informatică 

1 

112 Teoretică Real - matematică informatică  1 

113 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 

138  
LICEUL DE ARTA  

„SABIN PAUTA” RESITA 

Vocaţională Muzică 
instrumentist 

2 

139 Vocaţională Arte vizuale 
tehnician pentru tehnici artistice 

2 

100 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
RESITA 

Vocaţională Teologic baptist 2 
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179  
COLEGIUL TEHNIC RESITA 

 
 

Tehnologică  Tehnic - electromecanic 2 

180 Tehnologică  Tehnic - mecanică  2 

181 Tehnologică Servicii – estetica şi igiena corpului 
omenesc 

2 

144  
 
 

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN 
REŞIŢA 

Tehnologică Tehnic - 
industrie textilă şi pielărie 

2 

145 Tehnologică Tehnic  
Mecanică  

2 

146 Tehnologică  Tehnic  
Construcţii, instalaţii şi lucrări publică 

2 

134  
 

COLEGIUL ECONOMIC AL 
BANATULUI MONTAN 

REŞIŢA 
 

Tehnologică  Servicii – turism şi alimentaţie 2 

135 Tehnologică  Servicii – economic 2 

136 Tehnologică Servicii - comerţ 2 

137 Tehnologică Resurse naturale şi protecţia 
mediului – industrie alimentară 

2 

114 LICEUL TEORETIC 
 „TATA OANCEA” BOCŞA 

Teoretică Uman - ştiinţe sociale 1 

115 Teoretică Real - matematică informatică 1 

116 Teoretică Real - ştiinţe ale naturii 1 

167  
LICEUL TEHNOLOGIC BOCŞA 

Tehnologică  Tehnic - mecanică  2 

168 Tehnologică  Tehnic – fabricarea produselor din 
lemn 

2 

169 Tehnologică Servicii - comerţ 2 

154  
LICEUL „MATHIAS 
HAMMER”ANINA 

Teoretică Real - matematică informatică 1 

155 Tehnologică  Tehnic – electronică şi automatizări 2 

103 LICEUL TEORETIC BILINGV        
ROMÂNO – CROAT 

CARAŞOVA 

Teoretica 
 

Real - 
Matematică - informatică cu predare 

în lb. română şi lb. croată 

 
1 

117  
LICEUL TEORETIC  
„TRAIAN DODA” 

CARANSEBES 

Teoretică  Uman – filologie  1 

118 Teoretică  Real – matematică informatică  
intensiv informatică 

1 

118 Teoretică  Real – matematică informatică   1 

119 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 
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173  
 
 

LICEUL PEDAGOGIC  
„C. D. LOGA” CARANSEBEŞ 

Teoretică  Uman – filologie  1 

174 Teoretică  Real – matematică informatică 
intensiv engleză 

1 

175 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 

176 Teoretică Real –matematică informatică  cu 
predare în limba germană 

1 

177 Vocaţională Pedagogic  - educator puericultor 2 

170 LICEUL TEHNOLOGIC 
“DECEBAL” CARANSEBEŞ 

Tehnologică  Tehnic  
mecanică 

2 

171 Tehnologică  Tehnic  
Electronică automatizări 

2 

172 Tehnologică  Tehnic  
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

2 

140 LICEUL TEHNOLOGIC 
“TRADAFIR  COCÂRLĂ” 

CARANSEBEŞ 

Tehnologică Tehnic - electric 2 

141 Tehnologică Tehnic  - mecanică  2 

126 LICEUL TEHNOLOGIC 
“DACIA” CARANSEBEŞ  

Tehnologică Resurse naturale şi protecţia mediului 
– Protecţia mediului 

2 

127 Tehnologică Resurse naturale şi protecţia mediului 
- silvicultură 

2 

128 Tehnologică Tehnic – fabricarea 
 produselor din lemn 

2 

129 Tehnologică Tehnic  - mecanică 2 

178 SEMINAR TEOLOGIC 
ORTODOX „ EPISCOP IOAN 

POPASU” CARANSEBES 

Vocaţională Teologic ortodox 
 

 

2 

156  
 

LICEUL „BĂNĂŢEAN“           
OŢELU ROŞU  

Teoretică Uman – filologie 1 

157 Teoretică  Real – matematică informatică 1 

158 Teoretică  Real – ştiinţe ale naturii 1 

159 Tehnologică Tehnic –mecanică 2 

160 Tehnologică Tehnic - electromecanică 2 

161 Tehnologică  Servicii – turism şi alimentaţie 2 

142 LICEUL TEHNOLOGIC 
„NICOLAE STOICA DE 

HATEG” MEHADIA 

Tehnologică  Servicii - economic 2 

143 Tehnologică Servicii - comerţ 2 

101 LICEUL „HERCULES” 
BAILE HERCULANE 

 

Teoretică  Real – matematică informatică 1 

102 Tehnologică Servicii 
turism şi alimentaţie 

2 



 
 

 31 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123 LICEUL TEORETIC 
„EFTIMIE MURGU” 

BOZOVICI 

Teoretică Uman - filologie 1 

124 Teoretică Real - matematică informatică 1 

125 Teoretică Real - ştiinţe ale naturii 1 

120 LICEUL TEORETIC  
„GENERAL 

DRAGALINA” 
ORAVIŢA 

Teoretică Uman - filologie 1 

121 Teoretică Real – matematică - informatică 1 

122 Teoretică Real – ştiinţe ale naturii 1 

130  
 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

„MIHAI NOVAC“ 
ORAVIŢA 

 

Tehnologică  Resurse naturale şi protecţia 
mediului – protecţia mediului 

2 

131 Tehnologică Resurse naturale şi protecţia 
mediului - agricultură 

2 

132 Tehnologică  Servicii - Economic 2 

133 Tehnologică Tehnic - Mecanică 2 

147  
 

 
LICEUL 

TEHNOLOGIC 
„CLISURA DUNĂRII“ 

MOLDOVA NOUA 
 

Teoretică  Uman – filologie  1 

148 Teoretică  Real – matematică informatică 1 

149 Tehnologică Tehnic - electric 2 

150 Tehnologică  Tehnic - electromecanică  2 

151 Tehnologică  Tehnic - mecanică 2 

152 Tehnologică Tehnic – construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

2 

153 Tehnologică  Resurse naturale şi protecţia 
mediului – protecţia mediului 

2 

182 LICEUL 
TEHNOLOGIC "IOSIF 

CORIOLAN 
BURACU" PRIGOR 

Tehnologică  Tehnic - fabricarea produselor 
din lemn 

2 

183 LICEUL 
TEHNOLOGIC "SF. 

DIMITRIE" 
TEREGOVA 

Tehnologică  Servicii 
Turism şi alimentaţie 

2 
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6. CENTRELE DE INSCRIERE 
PENTRU ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL IN ANUL ȘCOLAR 2012-2013 

CU UNITATILE DE INVATAMANT ARONDATE  
 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 1 

Unitatea şcolară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 
 

ȘCOALA CU CLASELE  
I-VIII NR. 2 RESITA 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Reşiţa 111 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Reşiţa 113 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 5 Reşiţa 114 

urban Liceul Teoretic “Diaconovici – Tietz” Reşiţa 107 

rural Liceul Bilingv Româno - Croat Caraşova 162 

rural Școala cu clasele I-VIII Fârliug 178 

rural Școala cu clasele I-VIII Ezeriş 177 

rural Școala cu clasele I-VIII Zorlenţu Mare 232 

rural Școala cu clasele I-VIII Dognecea 175 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 2 

Unitatea şcolară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 
 

COLEGIUL NAŢIONAL 
“TRAIAN LALESCU” 

RESITA 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 6 Reşiţa 115 

urban Colegiul Naţional “Traian Lalescu” Reşiţa 104 

rural Școala cu clasele I-VIII Văliug 226 

rural Școala cu clasele I-VIII Târnova 222 

rural Școala cu clasele I-VIII Lupac 190 

rural Școala cu clasele I-VIII Goruia 183 

rural Școala cu clasele I-VIII Clocotici 191 

rural Școala cu clasele I-VIII „Sfantul Iacob” 
Brebu 

159 

 
 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 3 

Unitatea şcolară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
ȘCOALA CU CLASELE 
 I-VIII NR. 8 RESITA 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa 116 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 Reşiţa 117 

urban Liceul Teologic Baptist Reşiţa 106 

urban Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Reşiţa 108 
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CENTRUL DE INSCRIERE NR. 4 

Unitatea şcolară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 

ȘCOALA CU CLASELE 
 I-VIII NR. 12 REŞIŢA 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 9 Reşiţa 118 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 12 Reşiţa 112 

urban Liceul Teoretic “Traian Vuia” Reşiţa 109 

urban Liceul de Arta “Sabin Pauta” Reşiţa 105 

urban Centrul Școlar pentru Educatie Incluziva 
”Aurora” Reşiţa 

101 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 5 

Unitatea şcolară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
GRUPUL ȘCOLAR 

“MATHIAS HAMMER” 
ANINA 

urban Grupul Școlar „Mathias Hammer” Anina 120 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Anina 122 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Anina 123 

urban Școala cu clasele I-VIII Anina - Brădet 121 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 6 

Unitatea Școlară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 

ȘCOALA CU CLASELE  
I-VIII NR. 1 BOCSA 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bocşa 126 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 Bocşa 127 

urban Liceul Teoretic “Tata Oancea” Bocşa 125 

urban Școala  Specială Bocşa 128 

rural Școala cu clasele I-VIII Ocna de Fier 146 

rural Școala cu clasele I-VIII Fizeş 156 

rural Școala cu clasele I-VIII Tirol 174 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 7 

Unitatea şcolară 
centru de admitere 

Tip 
loc. 

Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 

ȘCOALA CU CLASELE 
 I-VIII BERZOVIA 

rural Școala cu clasele I-VIII Berzovia 155 

rural Școala cu clasele I-VIII „Ioan Ciucurel” 
Sosdea 

194 

rural Școala cu clasele I-VIII Maureni 193 

rural Școala cu clasele I-VIII Ramna 207 

rural Școala cu clasele I-VIII Vermes 228 
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CENTRUL DE INSCRIERE NR. 8 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 

 
LICEUL TEORETIC 
“TRAIAN DODA” 

CARANSEBEŞ 

urban Liceul Teoretic “Traian Doda” Caransebeş 134 

urban Grup Şcolar Industrial Forestier Caransebeş 131 

urban Grupul Școlar Industrial Construcţii de Mașini 
Caransebeş 

132 

rural Școala cu clasele I-VIII Obreja 199 

rural Școala cu clasele I-VIII Cornuţel 200 

rural Școala cu clasele I-VIII Delineşti 201 

rural Școala cu clasele I-VIII „Trandafir Cocirla” Turnu 
Ruieni 

224 

rural Școala cu clasele I-VIII Borlova 225 

rural Școala cu clasele I-VIII Poiana 160 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 9 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 

 
LICEUL PEDAGOGIC 

“C.D.LOGA” 
CARANSEBEŞ 

urban Liceul Pedagogic “C.D.Loga” Caransebeş 133 

urban Școala  Speciala Caransebeş 135 

rural Școala cu clasele I-VIII Petroșniţa 161 

rural Școala cu clasele I-VIII Vârciorova 157 

rural Școala cu clasele I-VIII Sacu 2111 

rural Școala cu clasele I-VIII Constantin Daicoviciu 164 

rural Școala cu clasele I-VIII Maciova 165 

rural Școala cu clasele I-VIII Zăgujeni 166 

rural Școala cu clasele I-VIII Copăcele 169 

rural Școala cu clasele I-VIII Slatina Timiş 214 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 10 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 

 
ȘCOALA CU CLASELE 
 I-VIII NR. 3 OTELU 

ROSU 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Oşelu Roşu 145 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 Oţelu Roşu 144 

urban Liceul Bănăţean Oţelu Roşu 143 

rural Școala cu clasele I-VIII Glimboca 182 

rural Școala cu clasele I-VIII Zăvoi 230 

rural Școala cu clasele I-VIII Bauţar 149 

rural Școala cu clasele I-VIII Bucova 150 

rural Școala cu clasele I-VIII Măru 231 

rural Școala cu clasele I-VIII Marga 192 

rural Școala cu clasele I-VIII Rusca Montană 210 
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CENTRUL DE INSCRIERE NR. 11 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 
 

LICEUL “HERCULES” 
BAILE HERCULANE 

 
 
 

 

urban Liceul “Hercules” Băile Herculane 124 

rural Liceul Tehnologic “Nicolae Stoica de Haţeg” 
Mehadia 

195 

rural Școala cu clasele I-VIII Topleţ 223 

rural Școala cu clasele I-VIII Cornea 170 

rural Școala cu clasele I-VIII Iablaniţa 185 

rural Școala cu clasele I-VIII Lăpuşnicel 186 

rural Școala cu clasele I-VIII Mehadica 197 

rural Școala cu clasele I-VIII Plugova 196 

rural Școala cu clasele I-VIII Cornereva 171 

rural Școala cu clasele I-VIII Gruni 172 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 12 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
 "SF. DIMITRIE" 

TEREGOVA 

rural Liceul Tehnologic "Sf. Dimitrie" Teregova 219 

rural Școala cu clasele I-VIII Rusca Teregova 220 

rural Școala cu clasele I-VIII Luncaviţa 188 

rural Școala cu clasele I-VIII Verendin 189 

rural Școala cu clasele I-VIII Domaşnea 176 

rural Școala cu clasele I-VIII Armeniş 147 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 13 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 
 
 

 
ȘCOALA CU CLASELE I-
VIII  „ROMUL LADEA” 

ORAVIŢA 

urban Școala cu clasele I-VIII  „Romul Ladea” Oraviţa 141 

urban Liceul Teoretic „General Dragalina” Oraviţa 140 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 Oraviţa 142 

rural Școala cu clasele I-VIII Grădinari 184 

rural Școala cu clasele I-VIII Ticvaniu Mare 221 

rural Școala cu clasele I-VIII „Petru Oallde” Forotic 179 

rural Școala cu clasele I-VIII Vrani 229 

rural Școala cu clasele I-VIII Vărădia 227 

rural Școala cu clasele I-VIII Răcăşdia 208 

rural Școala cu clasele I-VIII Berlişte 151 

rural Școala cu clasele I-VIII Naidăş 198 

rural Școala cu clasele I-VIII Ciclova Română 167 

rural Școala cu clasele I-VIII Cărbunari 163 

rural Școala cu clasele I-VIII Sasca Montană 212 

rural Școala cu clasele I-VIII Ciudanoviţa 168 



 
 

 36 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 14 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPUL ȘCOLAR 
INDUSTRIAL MOLDOVA 

NOUĂ 
 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Moldova Nouă 137 

urban Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 Moldova Nouă 138 

rural Școala cu clasele I-VIII Berzasca 152 

rural Școala cu clasele I-VIII „Kocea 
Angelcovici”Liubcova 

154 

rural Școala cu clasele I-VIII Sicheviţa 213 

rural Școala cu clasele I-VIII Padina Matei 181 

rural Școala cu clasele I-VIII Bigăr 153 

rural Școala cu clasele I-VIII Gârnic 180 

urban Grupul Școlar Industrial Moldova Nouă 136 

rural Școala cu clasele I-VIII Pojejena 204 

rural Școala cu clasele I-VIII Belobreşca 205 

rural Școala cu clasele I-VIII  “Sf. Sava” Socol 215 

rural Școala cu clasele I-VIII Zlatiţa 216 

rural Școala cu clasele I-VIII Coronini 202 

rural Școala cu clasele I-VIII “J.A. Komensky“ Sfânta 
Elena 

203 

 

CENTRUL DE INSCRIERE NR. 15 

Unitatea şcolară centru 
de admitere 

Tip loc. Scoli arondate Codul 
scolii 

 
 
 

LICEUL TEORETIC 
“EFTIMIE MURGU” 

BOZOVICI 

rural Liceul Teoretic “Eftimie Murgu” Bozovici 158 

rural Școala cu clasele I-VIII Bănia 148 

rural Școala cu clasele I-VIII Dalboşeţ 173 

rural Școala cu clasele I-VIII  „Dr. Ion Sârbu” Eftimie 
Murgu 

209 

rural Școala cu clasele I-VIII Lapuşnicu Mare 187 

rural Liceul Tehnologic "Iosif Coriolan Buracu" Prigor 206 

rural Școala cu clasele I-VIII Şopotu Nou 217 

rural Școala cu clasele I-VIII Ravensca 218 
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 41 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

În perioada desfăşurării Admiterii în licee 2012, vă sfătuim să 
apelaţi cu încredere la paginile oficiale web ale MINISTERULUI 

EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI, 
http://www.edu.ro, Portalului MINISTERULUI EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI - Admitere 2012 

http://admitere.edu.ro/2012, ale INSPECTORATULUI 

ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN http://www.isjcs.ro/ 

şi ale proiectului Consiliere şi orientare pentru o viitoare 

angajare http://consilierepentrucariera.kalos.ro unde veţi găsi 
întreaga Metodologie şi toate datele necesare 

http://www.edu.ro/
http://admitere.edu.ro/2012
http://www.isjcs.ro/
http://consilierepentrucariera.kalos.ro/

