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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 
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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 invatamant Adresa, nr. tel/fax, e-mail 

Colegiul Naţional „Traian” Drobeta Tr. 
Severin 

B-dul Carol I nr. 6, Dr.Tr.Severin, tel. 0252313835 ,fax. 0252313767,  
e-mail: colegiulnationaltraiand@yahoo.com 

Colegiul Naţional „Gh. Ţiţeica” Drobeta Tr. 
Severin 

Str. Crişan nr. 50, Dr.Tr.Severin, tel. 02522331733, fax. 0252320461,  
e-mail: lictiteica@yahoo.com 

Colegiul Naţional Economic „Th. Costescu” 
Drobeta Tr. Severin 

Str Orly nr.37, Dr.Tr.Severin, tel. 0252325042 , fax.  0252325047,  
e-mail: col_costescu@yahoo.com 

Colegiul Naţional Pedagogic „Şt. Odobleja” 
Drobeta Tr. Severin 

Crişan 48, Dr.Tr.Severin, tel. 0252331230, fax. 0252330108,  
e-mail: licodobleja@yahoo.com 

Liceul Vocaţional „I.Şt. Paulian”   Drobeta Tr. 
Severin 

Str. Crişan nr. 21 Dr.Tr. Severin, tel. 0252312536, fax. 0252312536 

Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” Drobeta Tr. 
Severin 

Str. I. C. Brătianu nr. 7, Dr.Tr.Severin, tel. 0252313745 , fax. 
025313745, e-mail: ldltudor@yahoo.com 

Colegiul Tehnic „Decebal” Drobeta Tr. 
Severin 

Str. Antonini nr. 2, Dr.Tr.Severin, tel. 0252311766,fax. 0252315618,  
e-mail: colegiuldecebal@yahoo.com 

Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean” Drobeta Tr. 
Severin 

Str. I.C.Brătianu nr. 9D, Dr.Tr.Severin, tel. 0252222285 ,fax. 
0252325785,  e-mail: licconstr@gmail.com 

Colegiul Tehnic de Transporturi  Auto 
Drobeta Tr. Severin 

Bulevardul Carol nr. 5, Dr.Tr.Severin, tel. 0252319403, fax. 
0252319403 

Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” 
Şimian 

Strada Gării, nr. 1, Şimian, tel. 0252338301, fax. 0252338413,  
e-mail: licvladimirescu@yahoo.com 

Liceul Tehnologic Halânga 
Calea Tîrgu Jiului nr.2, Halânga, tel. 0252215424, fax. 0252/215424,  

e-mail: lic.halanga@email.ro 

Liceul Teoretic „Traian  Lalescu ” Orşova 
Str. Porţile de Fier nr. 2, Orşova, tel. 0252361536, fax. 0252361536,  

e-mail: liclalescu@yahoo.com 

Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 11A, Orşova, tel. 0252361415, fax 

0252360301, e-mail: secretariat@licmarina.ro 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” 
Baia de Aramă 

Str. Tudor  Vladimirescu nr. 11, Baia de Aramă, tel.0252381162  , fax.  
0252381162, e-mail: licbrincoveanu@yahoo.com 

Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Strehaia 
Str. Republicii nr. 325 ,Strehaia , tel. 0252370239, fax. 0252370519 

e-mail: licbasarab@yahoo.com 

Liceul Teoretic „Dr.V.Gomoiu” Vînju Mare 
Str. Prahovei nr. 2, Vânju Mare, tel. 0252350398, fax. 0252350398,  

e-mail: licgomoiu@yahoo.com 

Liceul Teoretic Cujmir Str. Principala, Cujmir, tel. 0252390050, fax. 0252390050 

Liceul Teoretic  „Gheorghe Ionescu Şişeşti“, 
Şişeşti 

Şişeşti, tel. 0252384079, fax. 0252384144, e-mail: 
liceulsisesti@yahoo.com 

Liceul Tehnologic Special “Drobeta” Drobeta 
Tr. Severin 

Str. Independenţei nr. 28, Drobeta Tr. Severin, tel.0252316876, 
fax.0252316876, e-mail:scprofen@mail.expert.ro 

Liceul Teoretic „Şerban Cioculescu” Drobeta 
Tr. Severin 

Str. Traian nr. 84, tel. 0252214164, fax.0252214164, 
 e-mail:fundatiagheorghetiteica@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colegiulnationaltraiand@yahoo.com
mailto:lictiteica@yahoo.com
mailto:col_costescu@yahoo.com
mailto:licodobleja@yahoo.com
mailto:ldltudor@yahoo.com
mailto:colegiuldecebal@yahoo.com
mailto:licconstr@gmail.com
mailto:licvladimirescu@yahoo.com
mailto:lic.halanga@email.ro
mailto:liclalescu@yahoo.com
mailto:secretariat@licmarina.ro
mailto:licbrincoveanu@yahoo.com
mailto:licbasarab@yahoo.com
mailto:licgomoiu@yahoo.com
mailto:liceulsisesti@yahoo.com
mailto:fundatiagheorghetiteica@yahoo.com
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33..  LLIISSTTAA  PPUUNNCCTTEELLOORR  DDEE  IINNFFOORRMMAARREE  ŞŞII  CCOONNSSIILLIIEERREE    
  
DDrruummuull  ttăăuu  sspprree  ssuucccceess  ssăă  ttrreeaaccăă  pprriinn  PPuunncctteellee  ddee  IInnffoorrmmaarree  şşii  CCoonnssiilliieerree::  

  

Nr. 
crt. 

Locațiile punctelor de informare 
și consiliere 

Date de contact 

Echipe operaţionale 
(Responsabil PIC, 

Coordonator diriginţi, 
Consilier şcolar) 

1 Colegiul Tehnic „Decebal”  
Drobeta Turnu Severin 

Str. Antonini nr. 2, Dr.Tr.Severin 
tel.0252.311.766 
fax 0252.315.618 
colegiuldecebal@yahoo.com 

Watzlawek  Florentina 
Busuioc Vasile 
Sanda  Doiniţa 

2 Colegiul  Naţional „Gheorghe 
Ţiţeica”  
Drobeta Turnu Severin 

Str. Crişan nr. 50, Dr.Tr.Severin 
tel.02522331733, 
fax 0252320461 
lictiteica@yahoo.com  

Bărbulescu Carmen Elena 
Ciurel Mirela 
Huică Daniela 

 

3 Colegiul Naţional Traian 
 Drobeta Turnu Severin 

B-dul Carol I nr. 6, Dr.Tr.Severin 
Tel. 0252313835,  
fax 0252313767 

Harcău Cristian 
Nistor Cornelia 

Roateş Mişu 

4 Colegiul Naţional Economic 
„Theodor Costescu”   Drobeta 
Turnu Severin 

str Orly nr.37, Dr.Tr.Severin 
tel. 0252325042,  
fax  0252325047 
col_costescu@yahoo.com 

Kemenski Florica 
Cotovelea Carmen 
Talpanescu Narcisa 

 

5 Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean”  
Drobeta Turnu Severin 

Str. I.C.Brătianu nr. 9D 
tel.0252 222285,  
fax. 0252 325785,  
e-mail licconstr@yahoo.com 

Teşilă Petre 
Nicolici Nadina 

Slate Lavinia 
 

6 Colegiul Tehnic „Domnul  Tudor”  
Drobeta Turnu Severin 

Str. I. C. Brătianu nr. 7 
tel. 0252313745,  
fax. 025313745 
ldltudor@yahoo.com 

Cristel Ecaterina 
Pîrvulescu Mihaela 

Anton Laura Gratiela 
 

7 Colegiul Tehnic de Transporturi 
Auto Drobeta Turnu Severin 

Bulevardul Carol nr. 5 
tel. 0252319403 
fax 0252319403 

Băicuş Elixia 
Olteanu Madalina 
Cătăuţă  Milena 

8 Colegiul Naţional Pedagogic 
„Ştefan Odobleja” Drobeta Turnu 
Severin 

Crişan 48, Dr.Tr.Severin 
Tel. 0252331230 
Fax 0252330108 
col_ped_stodobleja@yahoo.com 

Butaru Laura 
Bălu Nicoleta 
Iovescu Petru 

9 Liceul Tehnologic „Tudor 
Vladimirescu” Şimian 

Strada Gării, nr. 1, Şimian 
Tel. 0252.338.301 
Fax 0252.338.413 
licvladimirescu@yahoo.com 

Miclău Maria 
Istratie Viorica 
Matei Cristian 

mailto:colegiuldecebal@yahoo.com
mailto:lictiteica@yahoo.com
mailto:col_costescu@yahoo.com
mailto:licconstr@yahoo.com
mailto:ldltudor@yahoo.com
mailto:col_ped_stodobleja@yahoo.com
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Nr. 
crt. 

Locațiile punctelor de informare 
și consiliere 

Date de contact 

Echipe operaţionale 
(Responsabil PIC, 

Coordonator diriginţi, 
Consilier şcolar) 

10 Liceul Tehnologic Halânga Calea Tîrgu Jiului nr.2, Halânga, 
com. Izvoru Bîrzii 
Tel. 0252/215424 
Fax 0252/215424 
lic.halanga@email.ro 

Nicolicioiu Mihaela 
Bohorescu Cristina 

Milconiu Delia Atena 
 

11 Liceul Teoretic  „Gheoghe 
Ionescu Şişeşti” Şişeşti 

Şişeşti 
Tel. 0252384079 
Fax 0252384144 
liceulsisesti@yahoo.com  

Burcu Adriana 
Mirea Nela 

Vladescu Marinela 
 

12 Liceul Teoretic Cujmir Str. Principala, Cujmir 
Tel. 0252390050 
Fax 0252390050 

Ion Iacob 
Doru Bîscă 

Craiasu Raluca 

13 Şcoala gimnazială Gârla Mare Gârla Mare 
Tel. 0252393006 

Cîrlig Costel 
Bălăşoiu Adriana 
Milici Georgeta 

14 Liceul Teoretic „Dr.Victor 
Gomoiu” Vînju Mare 

Str. Prahovei nr. 2, Vânju Mare 
Tel. 0252350398 
Fax. 0252350398 
licgomoiu@yahoo.com  

Silca Ilici 
Degeratu Virgilius Cristinel 

Nistor Maria Alina 
 

15 Şcoala gimnazială Obîrşia de 
Câmp 

Tel. 0252391895, Obîrşia de 
Câmp 
melania.amza@yahoo.com 

Amza Melania 
Irimia Florin 

Buzatu Daniela Mihaela 

16 Liceul Tehnologic „Constantin 
Brâncoveanu” Baia de Aramă 

str. Tudor  Vladimirescu nr. 11 
tel. 0252 381162          
Fax 0252381162 
licbrincoveanu@yahoo.com 

Dunarintu  Mihaela 
Floroiu-Iovan Mioara 

Piţu Angelica 
 

17 Liceul Tehnologic „Matei 
Basarab” Strehaia 

str. Republicii nr. 325      Strehaia  
tel 0252370239 
Fax 0252370519 
licbasarab@yahoo.com  

Popescu Marieta Delia 
Vighiruc Marileana 

Birceanu Alina 
 

18 Şcoala gimnazială „Mihai 
Viteazul” Strehaia   

Str. Republicii nr. 270  Strehaia 
Tel. 0252370139 
 

Danciulescu Romeo 
Surlau Alina 

Bunoiu Catalin 

19 Liceul Teoretic „Traian  Lalescu” 
Orşova 

Str. Porţile de Fier nr. 2, Orşova 
Tel. 0252361536 
Fax 0252361536 
liclalescu@yahoo.com  

Gorun Sanda-Mariana 
Dragan Anca-Mihaela 

Fraicor Cristina Ana Maria 
 

20 Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova Str. 1 Decembrie 1918, nr. 11A 
Tel. 0252361415 
Fax 0252360301 
secretariat@licmarina.ro 

Ponea Monica 
Pisăru Daniela Adriana 

Ion Verginia Emilia 

21 

Centrul Județean de Informare si 
Consiliere 

Colegiul Naţional Traian, Drobeta 
Turnu Severin 

B-dul Carol I nr. 6, Dr.Tr.Severin 
Tel. 0252313835, 
fax  0252313767 

 

Niţoi Leontina, Teleguţă 
Rodica, Szilagyi Teodora, 
Roşu Maria, Mihăilescu 

Carmen, Pupăză Ecaterina, 
Zaharia Dora, Ghiocel 

Georgeta, Săftoiu Daniela, 
Jozsa Violeta 

 

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

mailto:lic.halanga@email.ro
mailto:liceulsisesti@yahoo.com
mailto:licgomoiu@yahoo.com
mailto:melania.amza@yahoo.com
mailto:licbrincoveanu@yahoo.com
mailto:licbasarab@yahoo.com
mailto:liclalescu@yahoo.com
mailto:secretariat@licmarina.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  
eedduuccaațțiioonnaallee;;  

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

  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  eexxppeerriieennțțăă;;  

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

mmuunnccăă;;      

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

aannggaajjaattoorriiii  ddeesspprree  ccaarriieerraa  ttaa;;  

  VVeeii    aavveeaa  nnooii  ccoommppeetteennțțee  ddee  ccoommuunniiccaarree  ppeennttrruu  oo  vviiiittooaarree  

aannggaajjaarree;;  

  VVeeii  vviizziittaa  aaggeennțții  eeccoonnoommiiccii  şşii  ppaarrtteenneerrii  ssoocciiaallii  ppeennttrruu  aa--țții  

ccuunnooaașșttee  llooccuull  ddee  mmuunnccăă  ddoorriitt;;  

  VVeeii  ccuunnooaașșttee  uunniivveerrssuulluuii  mmeesseerriiiilloorr  ddee  ppee  ppiiaațțaa  mmuunncciiii;;  

  VVeeii  ssaattiissffaaccee  ccuurriioozziittăățțiillee  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 RATAȚI OCAZIA DE A PARTICIPA ÎN 1 IUNIE  2012 LA  
„ZIUA CONSILIERII SI ORIENTĂRII ȘCOLARE”! 

(Târgul ofertelor educaționale”) 

 
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 

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. 

Centrul special de înscriere pentru admiterea în învăţământul seral şi 
frecvenţă redusă este Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Şimian. 

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 județe,  care participă la admitere  în judeţul Mehedinţi, se 

înscriu la centrul special de înscriere organizat la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mehedinţi, 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,  
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- cu media la teste naționale, 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. 
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 

Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu 
Severin 

Probe sportive 

Liceul Vocaţional „I.Şt.Paulian” Drobeta Turnu 
Severin  

Arte plastice şi decorative, Muzică 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Odobleja” 
Drobeta Turnu Severin  

Profil pedagogic (Educator-puericultor,     
Mediator şcolar) 

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

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 județene/a municipiului București, către 
unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date 
județene cuprinzând mediile de admitere. 
Actualizarea, de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional, a  listelor 
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților 
corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați. 

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 județene 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  
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  
1 august 2012 Afişarea locului de desfășurare şi a graficului probelor de aptitudini.  

3 septembrie 2012 Înscrierea candidaților 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); 
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 MFA = media finală de admitere, calculată cu două zecimale, fără 
rotunjire. 

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  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 
cunoștințelor de limbă modernă. 

În judeţul Mehedinți proba se organizează în următorul centru : 
Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Limba modernă Data susţinerii 

Colegiul Naţional Pedagogic 
„Ştefan Odobleja” Drobeta 
turnu Severin 

Limba engleză 
Limba franceză 

 02 iunie 2012 
 01 iunie 2012 

Liceul Teoretic „Traian Lalescu” 
Orşova 

Limba engleză 
 

 02 iunie 2012 

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 cunoștințelor 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. 
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Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoștințelor 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 
cunoștințelor 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 cunoștințelor de limbă 
modernă  mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de 
verificare a cunoștințelor de limbă. 

Elevii vor primi note la proba de verificare a cunoștințelor 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. 

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 cunoștințelor 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 cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

28-30 mai 2012 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoștințelor 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 cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă. 
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoștințelor 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 
cunoștințelor 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 
cunoștințelor 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 cunoștințelor de limbă.  

11 iunie 2012 
 

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a 
cunoștințelor 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. 
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Etapa a doua  

16 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de verificare a cunoștințelor 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  

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

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

4 -5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de verificare a  cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.  

 
 

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 învățământ gimnazial, către comisia 
de admitere județeană, a bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, 
repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați. 

22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 
București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenților de clasa a VIII-a. 
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3 iulie 2012  Transmiterea de către Comisia națională de admitere, către comisiile 
județene, a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene. 

4 iulie 2012 Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, 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 obținute la evaluarea națională 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. 
Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a. 

5 iulie 2012 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la 
admitere în alt judeţ. 

 

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 candidații au fost repartizați.  

 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidații 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 candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 

verificare a cunoştințelor de limbă modernă sau maternă. 

17-18 iulie 2012 Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau de limbă maternă. 
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19 iulie 2012 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor 
contestații. 

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

20  iulie 2012 Completarea fisei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la 
liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. 
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de 
verificare a cunoștințelor 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 județean /al municipiului 
București și la Centrul Național de Admitere. 
 

23  iulie 2012 Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii. 

24 iulie 2012 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a 
listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în 
a doua etapă a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat.  
Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților 
repartizați în acea unitate în a doua etapă. 

24-26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.  

26 iulie 2012 Transmiterea, de către unitățile de învățământ liceal de stat, a situației locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale 
admiterii. 

27-30 iulie 2012 Rezolvarea de către Comisia Județeană de Admitere a situațiilor speciale ivite după 
cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu 
și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților 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 cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

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

       4-5 septembrie 2012 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor 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 



 
 

 16 

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!!  
 

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 
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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. 

VVeerriiffiiccaaţţii  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!! 

 
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.  
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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; 
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 
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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 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi.  

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.. 
 

Repartizarea  candidaţilor din învăţământul special 
Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut  Evaluarea 

Naţională/examenul de capacitate/testele naționale/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 învățământul de masă, cât și pentru cele din 
învățământul 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  
Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin 

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 învățământul de masă, sunt repartizaţi, 
în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului , de către comisia de 
admitere județeană/a municipiului București, în  17 iulie 2012 , după repartizarea 
celorlalți candidați. În repartizarea acestor candidați se va ține cont de certificatele de 
expertiză și orientare școlară și profesională eliberate de comisia pentru protecția 
drepturilor copilului. 

Repartizarea se va face în ziua de 17 iulie 2012, începând cu ora 12.00,  
la Liceul Tehnologic Special Drobeta, Drobeta Turnu Severin 
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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: Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” Şimian. 

Repartizarea candidaţilor se face în 26 iulie 2012, pe locurile anunţate de 

inspectoratul școlar în prezenta broșură de admitere. 
Repartizarea se face în ședință publică, în două etape (ale aceleiași ședințe): 

- 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 Națională. 

- 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 Națională. 

 

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. 
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- 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. 

 

5. PLAN DE ȘCOLARIZARE INVATAMANTUL LICEAL clasa a IX-a ZI  
ANUL ȘCOLAR 2012-2013 

Unitatea de 
învăţământ 

Filiera Profilul 

Specializarea/ 
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Nr  
locuri 

Cod  
Ultima 
medie 
2011 

COLEGIUL 
NAŢIONAL TRAIAN 

Drobeta Turnu 
Severin 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

56 100 
8.37 

Teoretică Real 

Matematică-
Informatică, 
intensiv limba 
engleză 

42 101 

9.79 

Teoretică Real 

Matematică-
Informatică, 
intensiv limba 
franceză 

14 102 

  

Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 103 8.04 

Teoretică Uman 
Filologie, intensiv 
limba engleză 

28 104 
9.52 

Teoretică Uman Ştiinţe Sociale 28 105 7.92 

COLEGIUL NAŢIONAL 
ECONOMIC             

"THEODOR COSTESCU" 

Drobeta Turnu 
Severin 

Tehnologică Servicii Economic 140 106 7.91 

Tehnologică 
Servicii 

Turism si 
alimentatie 

84 107 
7.56 

Tehnologică Servicii Comerţ 56 108 7.49 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 

"GHEORGHE 
ŢIŢEICA"  

Drobeta Turnu 
Severin 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

84 115 
8.89 

Teoretică Real 

Matematică-
Informatică, 
intensiv limba 
engleză 

28 116 

  

Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 117 8.78 
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COLEGIUL 
NAŢIONAL 

"GHEORGHE 
ŢIŢEICA"  

Drobeta Turnu 
Severin 

Teoretică Uman 
Filologie, intensiv 
limba engleză 

28 118 
9.04 

Teoretică Uman Filologie 28 119 9.18 

Teoretică Uman Ştiinţe Sociale 28 120 
8.74 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 

PEDAGOGIC 
"ŞTEFAN 

ODOBLEJA" 
Drobeta Turnu 

Severin 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 121 
8.26 

Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 122 8.46 

Teoretică Uman Filologie 28 123 8.66 

Teoretică Uman 
Filologie, intensiv 
limba engleză 

28 124 
6.74 

Teoretică Uman Ştiinţe Sociale 28 125 8.49 

Vocaţională Pedagogic 
Educator-
puericultor 

56   
  

Vocaţională Pedagogic Mediator şcolar 28   
  
 

LICEUL 
VOCAȚIONAL                     

"I. ŞT. PAULIAN" 
Drobeta Turnu 

Severin 

Vocaţională Artistic 
Arte plastice şi 
decorative 

14     

Vocaţională Artistic Muzică 14   
  

LICEUL TEORETIC     
"TRAIAN LALESCU"  

Orşova 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

14 130 
9.02 

Teoretică Real 

Matematică-
Informatică, 
intensiv limba 
engleză 

14 131 

8.97 

Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 132 7.69 

Teoretică Uman 
Ştiinţe Sociale, 
intensiv engleză 

14 133 
  

Teoretică Real Ştiinţe Sociale 42 134 7.77 

LICEUL TEORETIC               
"DR. V. GOMOIU" 

Vânju Mare 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 135 
6.44 

Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 56 136 5.54 

Teoretică Uman Filologie 28 137 7.38 

LICEUL TEORETIC            
CUJMIR 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 139 
6.70 

Teoretică Real Ştiinţe ale Naturii 28 140 6.89 

Teoretică Uman Filologie 28 141 8.09 

LICEUL TEORETIC                  
"GHEORGHE 

IONESCU ŞIŞEŞTI"  

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 143 5.95 

COLEGIUL TEHNIC 
DECEBAL  

Drobeta Turnu 
Severin 

 

Tehnologică Tehnic Mecanică 56 109 6.37 

Tehnologică Tehnic Electric 28 110 5.65 

Tehnologică Tehnic 
Fabricarea 
produselor din 
lemn 

28 111 4.63 
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COLEGIUL TEHNIC 
DECEBAL  

Drobeta Turnu 
Severin 

Tehnologică Tehnic 
Chimie 
industriala 

28 112 6.63 

Tehnologică 

Resurse 
naturale şi 
Protecţia 
mediului 

Protecţia 
mediului 

56 113 6.91 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 114 6.38 

COLEGIUL TEHNIC 
"DOMNUL TUDOR" 

Drobeta Turnu 
Severin 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 144 
7.30 

Tehnologică Tehnic 
Electronica si 
automatizari 

84 145 
6.72 

Tehnologică Tehnic Electric 56 146 5.70 

Tehnologică Tehnic Mecanică 56 147 4.44 

COLEGIUL TEHNIC 
DE TRANSPORTURI 

AUTO   Drobeta 
Turnu Severin 

Tehnologică Tehnic Mecanică 56 148 
5.69 

Tehnologică Tehnic Electric 56 149 
4.58 

COLEGIUL TEHNIC        
"LORIN SĂLĂGEAN" 

Drobeta Turnu 
Severin 

Tehnologică Tehnic Mecanică 28 150 4.28 

Tehnologică Tehnic Electric 28 151 4.77 

Tehnologică Tehnic 
Industrie textile 
si pielarie 

28 152 
5.12 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot.med. 

Protecţia 
mediului 

28 153 5.07 

Tehnologică Servicii  
Estetica si igiena 
corpului omenesc 

28 154 
4.50 

Vocaţională Sportiv Sportiv 28     

LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU" 
Baia de Aramă 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 157 
8.14 

Tehnologică Tehnic Mecanică 84 158 6.26 

Tehnologică Tehnic Electric 28 159 
7.36 

Tehnologică 

Resurse 
naturale şi 
Protecţia 
mediului 

Agricultură 28 160 5.75 

COLEGIUL TEHNIC 
DIERNA ORŞOVA 

Tehnologică Tehnic 
Electronică şi 
automatizări 

28 162 
5.78 

Tehnologică Tehnic Mecanică 28 163 6.32 

Tehnologică Servicii 
Turism si 
alimentatie 

28 164 
6.78 

LICEUL TEHNOLOGIC          
"MATEI BASARAB" 

STREHAIA 

Tehnologică Tehnic Electric 28 168 8.02 

Tehnologică Tehnic Mecanică 84 169 5.91 

Tehnologică Tehnic 
Construcţii, 
instalaţii şi lucrări 
publice 

28 170 
  

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

28 171 9.09 

Teoretică Uman Filologie 28 172   



 
 

 24 

LICEUL TEHNOLOGIC              
"TUDOR 

VLADIMIRESCU" 
ŞIMIAN 

Tehnologică Tehnic Mecanică 28 173 4.90 

Tehnologică 

Resurse 
naturale şi 
Protecţia 
mediului 

Industrie 
alimentara 

28 174 
4.54 

Tehnologică 

Resurse 
naturale şi 
Protecţia 
mediului 

Protecţia 
mediului 

28 175 
5.79 

LICEUL TEHNOLOGIC 
HALÂNGA 

Tehnologică 

Resurse 
naturale şi 
Protecţia 
mediului 

Agricultură 28 178 4.26 

Tehnologică Servicii Comerţ 28 179   

 

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 SPECIAL DROBETA 

Drobeta Turnu Severin 

 
 

Mecanică Tehnologică/ 
Tehnic 

12 1 

Industrie textilă şi pielărie Tehnologică/ 
Tehnic 

12 1 

 

 
INVATAMANTUL LICEAL cls. a IX-a SERAL /FRECVENŢĂ REDUSĂ 

ANUL SCOLAR 2012-2013 
 

Liceul Înv 
Lb de 

predare 
Filiera Profilul 

Specializarea 
/Domeniul 
profesional 

Nr  
locuri 

LICEUL TEORETIC               
"DR. V. GOMOIU"  

VÂNJU MARE 
Frr Lb română Teoretică Real 

Ştiinţe ale 
Naturii 

28 

LICEUL TEORETIC            
CUJMIR 

Frr Lb română Teoretică Uman Filologie 28 

COLEGIUL TEHNIC        
"LORIN SĂLĂGEAN" 

Drobeta Turnu Severin 
seral Lb română Tehnologică Tehnic 

Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

28 

COLEGIUL TEHNIC DIERNA 
ORŞOVA 

seral Lb română Tehnologică Tehnic Mecanică 28 

Frr Lb română Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
28 

seral Lb română Tehnologică Servicii 
Turism si 

alimentatie 
28 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU"  
Baia de Aramă 

seral Lb română Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
28 
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LICEUL TEHNOLOGIC              
"TUDOR VLADIMIRESCU" 

ŞIMIAN 

seral Lb română Tehnologică Tehnic Mecanică 28 

seral Lb română Tehnologică 

Resurse 
naturale 
şi 
Protecţia 
mediului 

Protecţia 
mediului 

28 

LICEUL TEHNOLOGIC 
HALÂNGA 

Frr Lb română Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
28 

seral Lb română Tehnologică 

Resurse 
naturale 
şi 
Protecţia 
mediului 

Protecţia 
mediului 

28 

seral Lb română Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
28 

 
 
 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

2012-2013  

 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT FORMA INV FILIERA PROFIL SPECIALIZAREA 

NUMĂR 
DE LOCURI 

LICEUL TEORETIC    
"ŞERBAN 

CIOCULESCU" 
Drobeta Turnu 

Severin 

ZI Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 28 

SERAL Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 28 

ZI Tehnologică Servicii Economic 28 

SERAL Tehnologică Servicii Economic 28 

FRECVENŢĂ 
REDUSĂ Teoretică Real 

Matematică-
Informatică 28 

FRECVENŢĂ 
REDUSĂ Tehnologică Servicii Economic 28 
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PLAN DE ȘCOLARIZARE 

PENTRU CANDIDATII RROMI ANUL ȘCOLAR  
2012-2013  

Unitatea de 
învăţământ 

Filiera Profilul 
Specializarea 

/Domeniul 
Cod  Nr.    

locuri 

COLEGIUL NAŢIONAL 
ECONOMIC             

"THEODOR COSTESCU" 

Tehnologică Servicii Economic 106 10 

Tehnologică 
Servicii 

Turism si 
alimentatie 

107 6 

Tehnologică Servicii Comerţ 108 4 

COLEGIUL NAŢIONAL 
"GHEORGHE ŢIŢEICA" 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

115 2 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
117 2 

Teoretică Uman 
Filologie, 

intensiv limba 
engleză 

118   

Teoretică Uman Filologie 119 2 

Teoretică Uman Ştiinţe Sociale 120 2 

COLEGIUL NAŢIONAL 
PEDAGOGIC "ŞTEFAN 

ODOBLEJA" 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

121 2 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
122 2 

Teoretică Uman Filologie 123 2 

Teoretică Uman 
Filologie, 

intensiv limba 
engleză 

124   

Teoretică Uman Ştiinţe Sociale 125 2 

Vocaţională Pedagogic 
Educator-
puericultor 

  4 

Vocaţională Pedagogic Mediator şcolar   2 

LICEUL DE ARTĂ                     
"I. ŞT. PAULIAN" 

Vocaţională Artistic 
Arte plastice şi 

decorative 
  1 

Vocaţională Artistic Muzică   1 

LICEUL TEORETIC     
"TRAIAN LALESCU" 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

130 1 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică, 

intensiv engleză 
131 1 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
132 2 

Teoretică Uman 
Ştiinţe Sociale, 
intensiv engleză 

133 1 

Teoretică Real Ştiinţe Sociale 134 3 

LICEUL TEORETIC               
"DR. V. GOMOIU" 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

135 2 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
136 4 

Teoretică Uman Filologie 137 2 
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LICEUL TEORETIC            
CUJMIR 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

139 2 

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
140 2 

Teoretică Uman Filologie 141 2 

LICEUL TEORETIC                  
"GHEORGHE IONESCU 

ŞIŞEŞTI" 
Teoretică Real 

Matematică-
Informatică 

143 2 

COLEGIUL TEHNIC 
DECEBAL 

Tehnologică Tehnic Mecanică 109 4 

Tehnologică Tehnic Electric 110 2 

Tehnologică Tehnic 
Fabricarea 

produselor din 
lemn 

111 2 

Tehnologică Tehnic 
Chimie 

industriala 
112 2 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot. med. 

Protecţia 
mediului 

113 4 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

114 2 

COLEGIUL TEHNIC 
"DOMNUL TUDOR" 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

144 2 

Tehnologică Tehnic 
Electronica si 
automatizari 

145 6 

Tehnologică Tehnic Electric 146 4 

Tehnologică Tehnic Mecanică 147 4 

COLEGIUL TEHNIC DE 
TRANSPORTURI AUTO 

 

Tehnologică Tehnic Mecanică 148 4 

Tehnologică Tehnic Electric 149 4 

COLEGIUL TEHNIC        
"LORIN SĂLĂGEAN" 

 

Tehnologică Tehnic Mecanică 150 2 

Tehnologică Tehnic Electric 151 2 

Tehnologică Tehnic 
Industrie textile 

si pielarie 
152 2 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot. med. 

Protecţia 
mediului 

153 2 

Tehnologică Servicii  
Estetica si 

igiena corpului 
omenesc 

154 2 

Vocaţională Sportiv Sportiv   2 

GRUP ŞCOLAR 
INDUSTRIAL 

"CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU" 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

157 2 

Tehnologică Tehnic Mecanică 158 6 

Tehnologică Tehnic Electric 159 2 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot. med. 

Agricultură 160 2 

COLEGIUL TEHNIC 
DIERNA ORŞOVA 

 

Tehnologică Tehnic 
Electronică şi 
automatizări 

162 2 

Tehnologică Tehnic Mecanică 163 2 
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COLEGIUL TEHNIC 
DIERNA ORŞOVA 

Tehnologică Servicii 
Turism si 

alimentatie 
164 2 

Tehnologică Tehnic Mecanică     

Teoretică Real 
Ştiinţe ale 

Naturii 
    

Tehnologică Servicii 
Turism si 

alimentatie 
    

GRUPUL ŞCOLAR          
"MATEI BASARAB" 

STREHAIA 

Tehnologică Tehnic Electric 168 2 

Tehnologică Tehnic Mecanică 169 6 

Tehnologică Tehnic 
Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări publice 
170 2 

Teoretică Real 
Matematică-
Informatică 

171 2 

Teoretică Uman Filologie 172 2 

GRUP ŞCOLAR              
"TUDOR 

VLADIMIRESCU" 
ŞIMIAN 

Tehnologică Tehnic Mecanică 173 2 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot. med. 

Industrie 
alimentara 

174 2 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot. med. 

Protecţia 
mediului 

175 2 

GRUPUL ŞCOLAR 
AGRICOL HALÂNGA 

Tehnologică 
Resurse 
naturale şi 
Prot. med. 

Agricultură 178 2 

Tehnologică 

Servicii 

Comerţ 179 2 
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