
 

Dragi elevi, 

 

Succesul vostru şcolar va fi şi succesul nostru, al tuturor 

profesorilor din şcolile sătmărene. 

Ţine de noi să vă informăm şi ţine de voi să învăţaţi cu 

seriozitate, astfel încât fiecare să ajungă la liceul dorit. 

Vă încurajăm şi vă sprijinim în demersurile voastre 

privind alegerea pe care urmează să o faceţi şi ne dorim 

ca această broşură să vă fie de folos. 

Aveţi încredere în voi, în educaţie şi în şcoală ! 

 

Gigel Buth, 

Inspector şcolar general 
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RECOMANDĂRI PRIVIND ADMITEREA 

 

 

În acest ghid veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a putea efectua cea mai potrivită 

alegere pentru înscrierea în clasa a IX a. 

 

Materialul cuprinde : 

- graficul activităţilor legate de desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

- metodologia de admitere (norme de organizare şi desfăşurare) 

- model fişă de înscriere 

- planul de şcolarizare pe anul şcolar 2012-2013 

 

În ceea ce priveşte graficul activităţilor, respectaţi cu stricteţe perioadele indicate! 

Legat de metodologia de admitere vă sugerăm următoarele : 

 

1. dacă optaţi pentru filieră vocaţională, atunci respectaţi informaţiile referitoare la: 

- probele de aptitudini (pe care le puteţi afla de pe www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, 

Admitere, Metodologii, respectiv Anexa III la OMECTS nr. 4802 / 31.08.2010)  

- data, locul şi ora desfăşurării acestor probe (pe care le puteţi afla de la secretariatele liceelor 

respective; adresa şi numărul de telefon se găsesc în ghid). Înscrierea se realizează direct la 

licee! Pentru aceste clase nu există coduri!! 

 

2. dacă optaţi pentru filieră teoretică - profil real sau uman, sau filieră tehnologică - profil 

tehnic - cu predarea limbii moderne în regim bilingv, atunci respectaţi informaţiile referitoare la 

probele de aptitudini, data, locul şi ora desfăşurării acestora, pe care le puteţi afla de la 

secretariatele liceelor respective (adresa şi numărul de telefon se găsesc în ghid). 

Înscrierea se realizează direct la licee! După susţinerea testului, dacă elevul a obţinut cel puţin 

nota 6, aceasta se trece în fişa de înscriere, după care candidatul se prezintă la şcoala unde a 

absolvit clasa a VIII-a pentru a-şi completa opţiunile pe fişa de înscriere. Informaţii suplimentare 

puteţi afla în Anexa IV la OMECTS nr. 4802 / 31.08.2010. 

Repartizarea pentru clasele cu predare bilingvă se face computerizat!  

 

3.  dacă optaţi pentru unităţile de învăţământ care se adresează minorităţilor disciplinele de 

studiu sunt predate în limba precizată. Puteţi opta pentru aceste licee numai după susţinerea 

probei de limbă maternă sau a probei de aptitudini lingvistice organizată de liceele respective, 

în perioada indicată în graficul admiterii. 

 

4. dacă optaţi pentru profiluri şi specializări pe care nu le găsiţi în oferta judeţului nostru, 

atunci luaţi legătura cu inspectoratele şcolare judeţene din ţară şi interesaţi-vă asupra 

modalităţilor de înscriere şi de susţinere a probelor de aptitudini. 

 

5. dacă solicitaţi înscrierea pe locurile pentru elevii de etnie rromă pentru clasa a IX-a, indiferent 

de forma de învăţământ, repartizarea în  formaţiunile de studiu se face fără a depăşi limita de 30 

elevi/clasă prevăzută la art. 63, aliniatul 1, litera e. din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011. 

 

 

http://www.edu.ro/
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În ceea ce priveşte fişa de înscriere: 

- înscrieţi pe fişă un număr suficient de opţiuni ! 

- înscrieţi opţiunile în ordinea preferinţei: de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită; 

completaţi pe primele locuri opţiunile pe care le doriţi cel mai mult, chiar dacă nu sunteţi siguri 

că media vă permite să intraţi la aceste profiluri (nu veţi fi dezavantajat); continuaţi cu opţiuni 

care v-ar plăcea, apoi cu opţiuni la care nu v-ar deranja să fiţi repartizat; încheiaţi cu opţiunile 

cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeraţi pe fişă, pentru a fi sigur (este totuşi 

preferabil să intraţi la un liceu care nu vă place decât să nu intraţi deloc!)  

- un număr prea mic de opţiuni vă poate diminua serios şansele de a fi admis; există riscul de 

a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate; 

- statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a 

completa cât mai multe opţiuni pe fişă; este posibil ca anul acesta ca media de intrare la una din 

opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mult mai mică 

(mediile anilor trecuţi sunt doar orientative !) 
- verificaţi corectitudinea datelor completate în fişă, validarea fişelor este o operaţiune simplă, 

dar obligatorie pentru toţi candidaţii. 

 

 

Centrul  Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
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Dragi elevi, 

 

Sunteţi în pragul unei schimbări importante în viaţa voastră şi dorim să vă 

sprijinim în acest sens. 

Vă sfătuim ca în alegerea şcolii pe care doriţi să o urmaţi să ţineţi cont de 

interesele, valorile şi talentele voastre. 

Este important ca în opţiunile voastre pentru liceu şi, mai târziu, pentru o 

profesie să aveţi în vedere toate informaţiile şi recomandările pe care vi le 

oferă cei din jur. Aceste informaţii vă vor fi de folos în măsura în care veţi 

alege din ele ceea ce vi se potriveşte şi câte ceva din experienţa de viaţă a 

profesorilor, părinţilor, consilierilor şcolari şi prietenilor voştri. Însă decizia 

finală vă aparţine, voi sunteţi cei care ştiţi cel mai bine ce vă place şi spre ce 

aspiraţi. Cu cât luaţi mai devreme o decizie bună cu atât vă veţi putea canaliza 

mai bine energia şi resursele. 

Alegerea liceului, a facultăţii sau profesiei nu trebuie lăsată pe ultima sută de 

metri, ci ar fi de dorit să fie o preocupare importantă pentru voi. O profesie 

potrivită, un loc de muncă potrivit vă vor aduce satisfacţie, împlinire, 

fericire… 

Într-o perioadă în care se produc multe schimbări, în care competitivitatea 

este un criteriu de bază pentru a reuşi este esenţial să vă pregătiţi temeinic, să 

acceptaţi confruntările, să valorificaţi fiecare şansă în devenirea voastră. 

Dacă vreţi să ştiţi mai multe despre voi solicitaţi sprijin, există multe teste 

psihologice pe care le puteţi efectua şi care vă pot furniza informaţii utile. 

Porniţi informaţi şi cu mult curaj pe traseul vostru şcolar şi ţineţi mereu cont 

de ofertele educaţionale şi profesionale ale judeţului, regiunii, ţării şi ale 

Europei ! 

 

Sînziana, Aurelia, Anişoara şi Geanina - psihologi şcolari 
 

 

 

Un mesaj de suflet pentru elevi dornici de 
succes ! 
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CALENDARUL ADMITERII  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2012-2013  

 

DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 

EVENIMENTUL 

 

Pregătirea admiterii  

31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti 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 cunostinţelor de 

limbă modernă sau maternă. 

1 mai 2012 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare professională, concretizată 

în profiluri, domenii de calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, 

filiera tehnologică  

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional 

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 gimnazial 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 

completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii  

acestora.  

15 mai 2012 Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 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 şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu 

situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi.  

22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către Comisia naţională de 

admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

absolvenţilor clasei a VIII-a 

3 iulie 2012 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene, a 

bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei la nivel judeţean a 

absolvenţilor claselor a VIII-a. 
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4 iulie 2012 Afişarea 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   şi    mediile  

obţinute  la evaluarea  naţională  din  clasa  a  VIII-a,  cu  mediile  de admitere 

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/ al municipiului Bucureşti a absolvenţilor 

claselor a VIII-a. 

5 iulie 2012 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la 

admitere în alt judeţ. 

 

Probele de aptitudini 
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. 

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. 

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la  

probele de aptitudini . 

22 iunie 2012 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti  

către unităţile de învăţământ care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor 

corigenţi, repetenţi, cu situaţia neincheiată sau exmatriculaţi. 

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 Transmitere de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ 

liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând 

mediile de admitere. 

5 iulie 2012 Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi 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 declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut 

probe de aptitudini. 

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
24 mai  2012  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc 

să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă . 

28 - 30 mai 2012 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

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

maternă.  

5iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă.  

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. 

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a 

listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor 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 cunoştinţelor de limbă. 

11 iunie 2012 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la 

unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.  

13 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene  în format electronic către 

Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora 

la probe. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru 

învăţământul special  

15 mai 2012 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi. 

25 iunie 2012 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 

speciale pentru romi. 

6 - 8  iulie 2012 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. 

9 - 11 iulie 2012 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria 

curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare,  care nu împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013  
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/ al municipiului Bucureşti, precum şi a listei 

absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. 

 Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, 

la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti. 

11  iulie 2012 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene/al municipiului 

Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere. 
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12 iulie 2012 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere 

şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, 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 începerii cursurilor anului şcolar 

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/municipiul Bucureşti.  

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 şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii  din 

seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 
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 cunoştinţelor de 

limbă modernă sau de limbă maternă.  

19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă si rezolvarea eventualelor contestaţii 

16 – 20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat  la  prima  

repartizare, completarea  unei  noi  fişe de  opţiuni  de  către  cei  rămaşi  

nerepartizaţi  după  prima etapă a admiterii 

20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/ 

clasele care organizează probe de aptitudini.  

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă. 

16 -21 iulie 2012 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea 

eventualelor erori 

22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul 

Naţional de Admitere.  

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

24 iulie 2011 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/ în centrul special de înscriere a 

listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în 

a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de 

stat. 

Afişarea 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 şcolile 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 admişi în cele două etape ale 

admiterii. 
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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 şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi 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 şi pentru cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 
1 august 2012 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

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

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

4 - 5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor 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. 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă 

redusă  
1 mai 2012 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, 

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

15 iulie 2012 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă 

pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 

23-24 iulie 2012 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 

şcolar 2012 - 2013 

24-26 iulie 2012 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013, pe locurile de la 

învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă. 
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Extras din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal 
de stat, aprobată prin Ordinul MECTS 5220 din 29.08.2011  

 
 

Cap.1 Dispoziţii generale 

 

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

metodologie.  

Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care  reprezintă 

modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului  gimnazial. 

Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele  la  care  se  susţine Evaluarea Naţională şi 

programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului  prin ordin separat. 

(2)  Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în 

învăţământul liceal de stat. 

Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru 

persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate 

organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal 

cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2012.  

(3) 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 anului şcolar 2012 - 2013, se înscriu în 

învăţământul liceal, la cursuri de zi.  

(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data 

începerii anului şcolar 2012 - 2013 se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu 

frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

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

admitere. 
(2) Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută 

de absolvenţii  clasei a VIII-a  şi media  generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. 

(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MA= (ABS+EN) / 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 absolvenţii clasei a VIII-a 

 

(4) 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 anul 2003 inclusiv, cu media la testele 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. 

(5) Pentru absolvenţii  din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect  unic se 

calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect 

unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care 

se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 

(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 

rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 
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(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele 

obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci.  

(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a 

VIII-a este inferioară notei cinci. 

(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

(10)  Excepţie de la prevederile alin.(1) fac  liceele/ clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, 

clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă  

modernă  şi  clasele  cu  predare  în  limbile  minorităţilor  naţionale,  pentru care se susţin probe de verificare 

a cunoştinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile 

prezentei metodologii. 

(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului 

gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Naţională” cu 

sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până  în  anul  2003 inclusiv, cu 

sintagma „testele  naţionale”,  pentru  absolvenţii  din  perioada 2004 -2007, respectiv  cu  sintagma  „tezele  

cu  subiect  unic  susţinute  în  clasa  a  VIII-a”,  pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori 

examenul de capacitate/ testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai 

mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. 

Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 

Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia 

celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită 

înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care 

se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare 

computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere,  în  baza opţiunii  candidatului  pentru 

filiera, profilul, specializarea sau domeniul respective şi în limita locurilor aprobate, prin planul de 

şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 

(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, 

următoarele criterii:  

a)  media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a  

b)  media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

c)  nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale; 

d)  nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 

 e)  nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba 

de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în cazul 

candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. 

Pentru absolventii din promoţiile 2008 şi 2009  nota obţinută la proba de limba şi literatura română, la 

proba de matematică, respectiv la proba de limbă maternă se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII – a la 

disciplina respectivă. 

(4)  În  cazul în  care, la  o  unitate de  învăţământ, pe  ultimul  loc,  există candidaţi  cu  opţiunea exprimată  

pentru acea unitate şcolară şi  care au mediile  de  admitere,  precum şi  toate  mediile menţionate la alin. (2), 

lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. 

Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi 

specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/ mediilor finale de admitere şi în funcţie de 

opţiuni.  

(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii 

ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de 



 12 

învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, până la data de 1 mai a anului în care se 

organizează admiterea, oferta de şcolarizare/ oferta de formare profesională concretizată în profiluri, 

domenii şi calificări profesionale.  

Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - 

precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării 

computerizate, probe de aptitudini. 

Art. 8. (1) La profilurile  artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul 

Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 

(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel: 

                                        (3APT+MA) / 4= MFA  

 unde: APT = nota finală la probele de aptitudini 

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

          MFA = media finală de admitere. 

(3) Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează 

astfel: 

(APT+MA) / 2=MFA                

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini 

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

           MFA = media finală de admitere. 

(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

                         (APT+3MA) / 4=MFA 

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini 

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

           MFA = media finală de admitere. 

 (5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 

                                              (NT+MA) / 2=MFA 

unde: NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura 

română şi Matematică; 

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

         MFA = media finală de admitere. 

(6)  Media finală de admitere, menţionată la alin. (2), (3), (4) şi (5), se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau 

respins. 

Art. 9. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, 

putându-se înscrie la alte filiere  şi profiluri din cadrul aceleiaşi  unităţi de învăţământ sau la  alte 

unităţi de învăţământ.   

Art. 10. (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor  organiza 

o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu 

în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunţată de către fiecare 

inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. 

(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) 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 evaluarea naţională”; se va specifica şi limba 

maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va 

confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei 

de înscriere. 
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(3) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul 

mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2). 

(4) 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 desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota 

obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” 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.  

(5) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (indiferent dacă au 

promovat-o sau nu) îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii.  

(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica 

„nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” (una dintre ele fiind, eventual, 

limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu).  

(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, 

au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susţină proba 

de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de 

calendar, la şcolile generale de provenienţă. Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor 

completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi 

literatura maternă.  

(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi care 

au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă, sau care au 

susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată anterior. Pentru 

candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu 

predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă. 

Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, 

comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a 

cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul 

admiterii. 

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care 

candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a 

acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă …”; Se va indica şi limba modernă la 

care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin 

semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere.  

 (3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă 

mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de 

învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota 

obţinută la proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu 

va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective.  
(4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă 

au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în 

perioada prevăzută de calendarul admiterii.  

(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi 

care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. 

Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă. 

(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în 

calculul mediei de admitere. 

(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există 

candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate 
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mediile menţionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă 

candidatul care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.  

(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi 

moderne, în funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar.  

(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au 

fost repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele 

cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de 

limbă.  

(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor 

care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la alin. (1), mai rămân 

locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 

 

Cap.3 Susţinerea probelor de aptitudini 

 
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în 

perioada 28-30 mai 2012.  
(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de 

unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia 

Naţională până la data de 1 martie 2012.  

Art.21. (1) 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.  

(2) 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” şi motivul eliberării acesteia: “participare la probe de aptitudini” sau 

“participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă”. 

Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 31 mai – 2 iunie 2012. 

(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană/ a 

municipiului Bucureşti. Aceasta poate decide dacă, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi 

admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează 

clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele. 

(3) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 5 iunie 2012, la 

unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă 

eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează 

până la data de 6 iunie 2012.. 

Art.23.  Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional 

sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel:  

a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta 

mrtodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;  

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face 

pe bază de calificativ: admis-respins.  

Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele 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.  

 (3) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, 

într-un fişier separat, până la data de 6 iulie 2012, lista candidaţilor admişi la liceele vocaţionale, în urma 



 15 

promovării probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise 

electronic de către centrele judeţene de admitere din judeţele în care se află unităţile de învăţământ 

respective, într-un fişier separat,  la Centrul Naţional de Admitere, până la data de 6 iulie 2012. 

(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi 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. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată. 

 

Cap. 4 Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 

modernă 

 
Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 28-30 mai 2012.  

(2)  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 31 

mai -2 iunie 2012.  

(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite 

de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot 

fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba 

modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva limbă a minorităţilor.  

(5) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 5 iunie 2012, la 

unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele 

contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează 

în data de 5 iunie 2012.  

(6) 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 a candidaţilor declaraţi admişi la 

proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă, este transmis electronic şi în scris comisiei 

de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. 

Art.26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 

de limbă modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere 

completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 

respectiv maternă, în data de  6 – 7 iunie 2012. 

(2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, în data de 11 iunie 

2012. Anexele completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere.  

(3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de 

limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de 

înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul 

admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. 

 

Cap. 5 Pregătirea admiterii 

 

Art.29. (2) În situaţia în care părinţii doresc înscrierea elevilor la unităţi şcolare situate în alt judeţ, aceştia 

îşi iau informaţiile referitoare la reţeaua şcolară direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de 

inspectoratele şcolare ale judeţelor respective pentru candidaţii din alte judeţe. 

 Art.30. (1) 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 şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). 

Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul 

în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.  
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(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului 

stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. 

(4) Pentru situaţiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, comisiile 

de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti răspund de tipărirea si de transmiterea la scolile respective 

a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaţilor. 

Art.31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 4 iulie 2012, pe fişele de înscriere: codul 

acordat unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, media de 

absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele şi media generală obţinută la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII a. Completarea fişelor de înscriere se face electronic, cu excepţia cazurilor 

menţionate la Art. 30, alin. (4). 

Art.32. (1) Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru 

prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi 

ştampilată de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de înscriere se 

consideră tentativă de fraudă şi atrage după sine sancţionarea penală, civilă, administrativă sau 

disciplinară a vinovaţilor, după caz.  
(2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele 

la probe, semnate şi ştampilate de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute.  

(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fişă de înscriere, pentru candidaţii care au 

participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaţi. 

Art.33. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor 

prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ gimnazial afişează, 

până la data de 4 iulie 2012, lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere. Lista cuprinde şi notele/mediile menţionate la art.31. 

Art.34. Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial semnează şi răspund de transcrierea corectă a datelor 

în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă. 

 

 

 

Cap.6 Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor 

  
Art.35. (2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în 

perioada 5-8 iulie 2012. La fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore 

pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al 

unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces-verbal de instruire. 

Art.36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul 

judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, la Evaluarea Naţională din clasa a VIII a, precum şi asupra 

ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru aceasta, inspectoratele 

şcolare transmit, până în data de 4 iulie 2012 în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, numărul de 

absolvenţi pe tranşe de medii de admitere, precum şi locul ocupat în ierarhia judeţului/a municipiului 

Bucureşti de fiecare absolvent, în funcţie de media de admitere. Unităţile şcolare gimnaziale pun la 

dispoziţia elevilor şi părinţilor aceste informaţii. 

Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra 

faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este 

apropiată de media de admitere a candidatului. 

Art.39.  (1)  Candidaţii  completează  pe  fişa  de  înscriere,  în  ordinea  descrescătoare  a preferinţelor, 

codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările  sau domeniile de pregătire dorite. 

Art.41. Exemplu de completare a opţiunilor: 

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

 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: 
 

1. 2 7     9           
 
3.Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordine descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea 
codului alocat fiecărei opţiuni.  

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

Art.42. 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. 

Art.43.  (1) Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui 

legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. 

Art.44. (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, în perioada 5-8 iulie 

2012, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după 

caz, cu notele şi media generală obţinute 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.  

(2) 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”.  

(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie 

repartizaţi.  

Art.45. 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. 

Art.47 (1) În perioada 6 - 9 iulie 2012, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi 

elevii vor verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru 

fiecare elev.  

(2) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului 

diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii 

în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în 

centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se 

înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată.  

(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor 

candidaţi, în perioada prevăzută în grafic.  

(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi 

de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în 

posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei 

corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne 

ataşat fişei iniţiale. 
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(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său 

pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33,  precum şi corectitudinea datelor 

personale, a mediilor, a notelor din listă.  

Art.48. (1) După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea eventualelor erori, comisia 

din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere 

judeţene/a municipiului Bucureşti, până la 10 iulie 2012. 

Art.49. În data de 11 iulie 2012, în intervalul de timp stabilit de către Centrul Naţional de Admitere şi 

comunicat fiecărui judeţ, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere judeţean/al municipiului 

Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere. Preşedintele fiecărei comisii de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în scris, până la data de 11 iulie 2012, ora 22, încheierea 

operaţiei de transmitere a bazei de date către Centrul Naţional de Admitere. 

 

Cap.7 Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 

 

Art.50.(1) În data de 12 iulie 2012, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de 

comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli 

semnalate - candidaţi înscriţi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea 

computerizată şi care au fost deja adnişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., pentru 

remedierea acestora.  

(2) Corectarea erorilor menţionate anterior se face până la data de 13 iulie 2012 şi se confirmă la Centrul 

Naţional de Admitere, până la ora 22 a aceleiaşi zile.  

(3) Până la data de 14 iulie 2012, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-

a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în 

funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. 

 (4) Până la data de 15 iulie 2012, centrele de admitere judeţene/ al municipiului Bucureşti tipăresc şi 

afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru 

absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi;  

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti, 

după încheierea primei etape de admitere. 

Art.51.  (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent 

de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2012 - 2013 şi care se află în una din situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi 

după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.  

(2) Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 

16 - 20 iulie 2012. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la 

prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua 

etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru 

candidaţii din alte judeţe.  

(3) În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste 

probe se face în 16 iulie 2012, iar susţinerea probelor se face în perioada 17-18 iulie 2012. Afişarea 

rezultatelor finale se face în 19 iulie 2012. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au 

participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă completează opţiunile în 

data de 20 iulie 2012 şi participă la repartizarea computerizată.  

(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, 

precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 16-21 iulie 2012. 
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(5) În data de 22 iulie 2012, până la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul judeţean /al 

municipiului Bucureşti de admitere, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere, în aceeaşi zi, până 

la ora 22.  

(6) Până la data de 23 iulie 2012, Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a 

candidaţilor din a doua etapă de admitere.  

(7) Până la data de 24 iulie 2012, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tipăresc şi 

afişează, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru 

absolvenţii proveniţi din alte judeţe:  

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, cu unitatea şcolară la care au fost admişi;  

b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţ/municipiul Bucureşti, 

după încheierea celei de a doua etape de admitere.  

Art.53. (1) 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. 

(2) 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 a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fişa medicală. 

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), 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/a municipiului Bucureşti de admitere. 

Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, pe 

locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. 
Art.54. (1) În perioada 27 - 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 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 greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate 

de elevi etc. 

(2) 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 în plenul comisiei de admitere judeţene/municipiului 

Bucureşti, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. 

(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti se iau cu majoritate de voturi, cu 

consemnare într-un proces-verbal, şi sunt făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar.  

(4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere 

judeţene/a municipiului Bucureşti 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.  

Art.55. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au 

participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere 

judeţene/a municipiului Bucureşti în perioada menţionată la articolul 54, aliniatul (1) şi solicită ulterior un 

loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de 

admitere menţionate anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 

pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 6-7 septembrie 2012, ţinând cont de criteriile 

prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti.  

(2) Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, 

conform alineatelor (1) şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data de 10 septembrie 

2012.  

(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante 

la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 
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modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 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 făcut 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 prezenta metodologie. 

 

Cap.8 Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a 

candidaţilor pentru învăţământul special  

Art.56. (1) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 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.  

(2) 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 clasă.  

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti, până la data de 25 iunie 2012, ora 16. Orice cerere depusă după 

această dată nu mai este luată în considerare.  

(4) 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 prezenta 

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.  

 (5) În perioada 6 - 8 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură 

repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată la alin. (3), pe locurile speciale 

pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. 

Repartizarea se face în şedinţă publică.  

(6) În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea 

cazurilor speciale, menţionate la Art. 54. 

Art. 57 (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special se organizează de către 

comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în perioada 9 - 11 iulie 2012.  

(2) Locurile alocate pentru învăţământul liceal special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă 

separată, care va purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor fi 

precizate în broşură locul şi data în care se va face repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, 

precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă 

etc.).  

(3) 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. 

(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII a, pot 

participa, fără restrictţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile 

din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. 

 (5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a 

VIII-a şi 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 Bucureşti, în 

perioada 27  –  30 iulie 2012, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va 

ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru 

protecţia drepturilor copilului. 
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Cap.9 Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă  

 

Art.58. (1) 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 şcolar 2012-2013, se face la un 

centru special desemnat de inspectoratul şcolar.  

(2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013 este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în 

toate unităţile de învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2012.  

(3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani, până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013 este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 

2012 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1). 

(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24 iulie 2012, la centrul menţionat. Dosarele 

conţin următoarele acte: cererea de înscriere, certificatul de naştere, cartea de identitate, după caz, 

certificatul de căsătorie, în copie legalizată, adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională/tezele cu  subiect  unic/testele naţionale/examenul de capacitate, foaia matricolă pentru clasele V 

– VIII (cu calculul mediei generale), fişa medicală. 

(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 24 - 26 iulie 2012, pe locurile 

anunţate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere.  

(6) Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională, 

tezele cu subiect unic/ testele naţionale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi pe locurile 

rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII, candidaţii care nu au 

participat la Evaluarea Naţională, tezele cu subiect unic/ testele naţionale/ examenul  de capacitate.  

 

Cap.10 Dispoziţii finale 

 

Art.61.  Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia 

situaţia în perioada 25 -31 august 2012 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti în perioada 6-7 septembrie 2012, conform prevederilor Art.55.  

Art.62. În  situaţia  în  care există  candidaţi  cărora  nu  li  se  poate  calcula  media  de  admitere,  în 

conformitate  cu  prevederile  art.  4, alin. (2)  şi (3),  întrucât  nu  au  participat  la Evaluarea Naţională sau la 

examenele  prevăzute art.  4,  alin. 4, aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în perioada 6-7 

septembrie  2012,  după  repartizarea celorlaţi  candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a 

mediilor de absolvire a gimnaziului. 

Art. 66. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană /a municipiului Bucureşti va 

analiza şi  cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi , din 

această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 

(2) Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar 

rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 

(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti şi  sunt făcute publice până la data de 19 iulie 2012. 
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PROBĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR  

DE LIMBĂ MODERNĂ  

pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională  

 

1. a) 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 cunoştinţelor de limbă modernă.  

b) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în 

perioada prevăzută de procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.  

2. 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).  

3. a) Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sunt unice la nivelul judeţului. 

Acestea se elaborează de către o comisie judeţeană de elaborare a subiectelor, formată din profesori de 

specialitate (care nu au rude în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, 

desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se 

elaborează subiectele).  

b) Comisia menţionată la alin. a) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea 

inspectorului şcolar de specialitate sau a unui metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în 

care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele).  

c) Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

funcţionează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase bilingve. Comisiile de examinare şi 

evaluare se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar de 

specialitate sau  a unui profesor metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care 

inspectorul nu este specialist în limba pentru care se elaborează subiectele). 

 4. Examenul de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă din două probe: a) Proba scrisă, pentru 

care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu; b) Proba orală, pentru care se 

acordă un punctaj maxim de 30 puncte.  

5. Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi 

vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a, 

pentru limba modernă întâi de studiu. b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. c) Pentru proba 

scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută de metodologia 

de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.  

6. a) Proba orală va consta din: - descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de 

membrii comisiei de examinare şi evaluare şi vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform 

pct.3); - răspuns la 4 întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text:  

2 întrebări de înţelegere globală, 2 întrebări de înţelegere în detaliu a textului.  

b) Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii: 

-Vocabular şi elemente de construcţie a comunicării: 10p – elevul foloseşte bine un număr mare de unităţi 

lexicale/gramaticale, care îi permit să-şi exprime bine ideile; face puţine greşeli; 8 p – elevul foloseşte un 

număr suficient de mare de unităţi lexicale/structuri gramaticale, se exprimă clar, fără a-şi căuta cuvintele; 

greşelile făcute nu împiedică comunicarea; 6p – elevul are cunoştinţe lexicale/gramaticale satisfăcătoare, 

exprimă idei cu o oarecare ezitare/ greşeli, dar realizează comunicarea; 4p – elevul foloseşte puţine structuri 

lexicale/gramaticale, face multe greşeli, comunicarea este dificilă; 2p – elevul are un bagaj 

lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greşeli, nu poate realiza comunicarea;  

- Înţelegerea contextului şi fluenţa exprimării: 10p – elevul se exprimă fluent şi spontan; răspunsul 

dovedeşte înţelegerea în detaliu a temei; 8p – elevul se exprimă fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru 

a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul dovedeşte o bună înţelegere a temei; 6p – elevul 
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se exprimă inteligibil, cu mici pauze pentru a-şi căuta structura lexicală/gramaticală potrivită; răspunsul 

dovedeşte o înţelegere globală satisfăcătoare a temei; 4p – elevul foloseşte enunţuri incomplete, cu pauze 

lungi şi dese ezitări; răspunsul dovedeşte o defectuoasă înţelegere a temei; 2p – elevul nu poate produce 

decât enunţuri scurte, fără legătură cu contextul, cu pauze mari între ele; răspunsul dovedeşte că nu a înţeles 

tema.  

-Pronunţia şi intonaţia: 10p – elevul are o pronunţie apropiată de pronunţia standard; 8p – elevul are o 

pronunţie bună, cu puţine abateri de la normă; 6p – elevul are o pronunţie acceptabilă, care permite 

realizarea comunicării cu uşurinţă; 4p – elevul are o pronunţie defectuoasă, care împiedică comunicarea; 2p 

- pronunţia elevului nu permite comunicarea.  

c) Nu se admit contestaţii la proba orală.  

7. a) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a 

punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba 

respectivă. Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 

10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului.  

b) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut  

minimum nota 6.  

c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul şcolii în care s-a desfăşurat proba.  

8. a) Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor 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 cunoştinţelor de limbă.  

b) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care 

au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la lit. (a), mai rămân locuri 

libere, unităţile de învăţământ organizează o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.  

c) Proba menţionată la lit b) se va desfăşura într-o perioadă care va fi anunţată de conducerea unităţii de 

învăţământ şi care va fi afişată la avizierul şcolii, odată cu listele candidaţilor admişi în clasa a IX-a.  

d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evaluării şi testării candidaţilor care doresc să fie înscrişi la 

clase cu predare intensivă a unei limbi moderne, se constituie la nivelul unităţii şcolare, cu aprobarea 

inspectorului de specialitate.  

e) Pentru testarea candidaţilor pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, se aplică acelaşi tip 

de probă, cu aceeaşi structură ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa 

şcolară de clasa a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu şi vor fi avizate de inspectorul de specialitate 

sau de un metodist, desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în 

limba pentru care se elaborează subiectele).  

f) Se consideră admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă elevul care a obţinut 

minimum nota 6.  

g) Elevii vor primi note la proba menţionată la lit b), dar înscrierea la clasa intensivă se va face în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere. In 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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MODELUL FISEI DE INSCRIERE SI A FISEI DE APTITUDINI 
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LISTA CENTRELOR ZONALE DE ÎNSCRIERE LA ADMITEREA 2012-2013 

NR. 
CRT. 

Centrul zonal de înscriere Adresa, Telefon, E-mail Unităţi şcolare arondate 

0 1 2 3 

1 
COLEGIUL NAŢIONAL  

"DOAMNA STANCA" SATU MARE 

Satu Mare, str. Stefan cel 
Mare nr.5,tel.0261714419, 
cndoamnastanca@yahoo.

com 

COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA"  
SATU MARE 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "C. BRANCOVEANU" SATU 
MARE 

2 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"GRIGORE MOISIL" SATU MARE 

Satu Mare, str. Mileniului, 
nr.1, tel. 0261-714386, e-

mail : 
scmoisil@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "GRIGORE MOISIL" SATU 
MARE 

COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE 

3 
COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU 

MARE 

Satu Mare, Piata Pacii 
nr.2, tel.0261717346, e-

mail:kolcsey@ckf.satmar.r
o 

COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE 

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SATU MARE 

GRUP SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM 
JANOS" SATU MARE 

4 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE 

Satu Mare str. Mihai 
Eminescu nr.5, tel. 

0261768855, e-mail : 
office@cnme.satmar.ro 

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"  
SATU MARE 

LICEUL TEORETIC GERMAN  
"JOHANN ETTINGER" SATU MARE 

5 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"DR. VASILE LUCACIU" SATU MARE 

Satu Mare, str.Rodnei, nr. 
64, tel 0361408977, 

sc.vasilelucaciu@sm.rdsn
et.ro  

SCOALA CU CLASELE I-VIII  
"DR. VASILE LUCACIU" SATU MARE 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 

LICEUL DE ARTA "AUREL POPP" SATU MARE 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 
 "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE 

6 GRUP SCOLAR ARDUD 
Ardud str. Mihai viteazul 
nr.1 Tel. 0261/771025, e-
mail:gsardud@yahoo.com 

GRUP SCOLAR ARDUD 

SCOALA CU CLASELE I-VIII SOCOND 

SCOALA CU CLASELE I-VIII VIILE SATU MARE 

7 SCOALA CU CLASELE I-VIII ACAS 
Acas, str. Mihaieni nr.232, 

tel.0261871044, e-mail: 
scoalaacas@k.ro 

SCOALA CU CLASELE I-VIII ACAS 

SCOALA CU CLASELE I-VIII RATESTI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII BELTIUG 

8 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS 
Negresti-Oas, Str. Victoriei 

nr.101, tel.0261854941, 
licteneg@satmar.ro 

LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CERTEZE 

SCOALA CU CLASELE I-VIII VAMA 

9 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NEGRESTI-OAS 
Negresti-Oas,str.Victoriei 
nr.99,sc1neggim@gmail.c

om ,tel.0261854884 

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NEGRESTI-OAS 

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 NEGRESTI-OAS 

10 
SCOALA CU CLASELE I-VIII 

 "AUREL HAIDUC" TRIP 

Trip nr.442, 
tel.0261843919, e-mail: 

SCOALATRIP@personal.r
o 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "AUREL HAIDUC" TRIP 

11 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"AVRAM IANCU" SATU MARE 

Satu Mare, b-dul Muncii 
nr.19, tel. 0361402475, e-

mail: 
scavramiancusm@yahoo.

com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" SATU 
MARE 

12 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"MIRCEA ELIADE'' SATU MARE 

Satu Mare, str. Mircea 
Eliade nr.3, tel. 

0361405844, e-mail: 
scoala_eliade@yahoo.co

m 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIRCEA ELIADE'' SATU 
MARE 

13 
SCOALA CU CLASELE I-VIII 

 "BALCESCU PETOFI" SATU MARE 

Satu Mare, str.Aleea 
Trotus nr.2 tel.757910,  

e-
mail:balcescupetofi@yaho

o.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "BALCESCU PETOFI" SATU 
MARE 

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 SATMAREL 

14 SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTIZ 

Botiz, str. Salcamilor, nr. 1 
tel. 0261774305 

e-mail: 
scoalabotiz@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTIZ 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "CSURY BALINT" AGRIS 

15 SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA 

Livada,str.Oasului nr.5, 
tel.0261840007, e-mail: 

scoalagenlivada@yahoo.c
o.uk  

SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "VASILE LUCACIU"  APA 

16 SCOALA CU CLASELE I-VIII ODOREU 

Odoreu, str. Tineretului 
nr.2, tel.0261775007, e-

mail: 
scoalaodoreu@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII ODOREU 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE COSBUC" 
MEDIESU AURIT 

17 SCOALA CU CLASELE I-VIII TARSOLT 
Tarsolt nr.97, 

tel.0261833704, e-mail: 
sctirsolt@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII TARSOLT 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMARZANA  

18 SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMIN 
Camin nr.195, 

tel.0261872740, e-mail: 
scoalacamin@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMIN 
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18 SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMIN 
Camin nr.195, tel.0261872740, 

e-mail: 
scoalacamin@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII BERVENI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "VASILE LUCACIU" 
LUCACENI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "FENYI ISTVAN" CAPLENI 

19 SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRESTI 
Petresti nr.549, tel.0261820002, 
e-mail: scpetresti@freemail.hu 

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRESTI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII PISCOLT 

SCOALA CU CLASELE I-VIII PIR 

20 
SCOALA CU CLASELE I-VIII 

 "LUCIAN BLAGA" SATU MARE 

Satu Mare, str. Ion Vidu nr.51-
53, tel.0261766936, e-mail: 
sc_blaga_sm@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "LUCIAN BLAGA" SATU 
MARE 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" SATU 
MARE 

21 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"OCTAVIAN GOGA" SATU MARE 

Satu Mare, Aleea Postavaru nr3, 
tel.0261763312, e-mail 
sclgoga@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "OCTAVIAN GOGA" SATU 
MARE 

22 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CAREI 
Carei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 

37  tel. 0261861191 
sc1carei@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CAREI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII FOIENI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "TEMPFLI JOSZSEF" 
URZICENI 

23 
SCOALA CU CLASELE I-VIII 
 "VASILE LUCACIU" CAREI 

Carei, str.Vasile Lucaciu nr.16, 
tel.0261/861186, e-mail, 

scoalavasilelucaciu@yahoo.com 
SCOALA CU CLASELE I-VIII "VASILE LUCACIU" CAREI 

24 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CAREI 
Carei, str.Ignisului nr.18;telefon 

0261862740, e-mail: 
sc3carei@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CAREI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDRID 

SCOALA CU CLASELE I-VIII TIREAM 

25 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"PETRI MOR" BOGDAND 

Bogdand, str. Viilor, nr.319, 
tel.0261828203, e-mail: 
bogdandis@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "PETRI MOR" BOGDAND 

SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRA 

GRUP SCOLAR "PETRU CUPCEA" SUPURU DE JOS 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "WESSELENYI" HODOD 

26 GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC TARNA MARE 
Tarna Mare, str.Principală 

nr.308 tel.0261832003, 
samtarna@yahoo.com 

GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC TARNA MARE 

SCOALA CU CLASELE I-VIII BATARCI 

27 SCOALA CU CLASELE I-VIII TASNAD 
Tasnad str. Nicolae Balcescu nr. 
27  telefon  0361804684 E-mail 

sctasnad@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII TASNAD 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CEHAL 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CAUAS 

28 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

"GHEORGHE BULGAR" SANISLAU 

Sanislau, str. Ogorului nr.1069, 
tel.0261821213, e-mail: 

scsanislau@artelecom.net 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE BULGAR" 
SANISLAU 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUMESTI 

29 SCOALA CU CLASELE I-VIII CRAIDOROLT 
Craidorolt nr.116, 

tel.0261876564, e-mail: 
scraidorolt@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CRAIDOROLT 

SCOALA CU CLASELE I-VIII TEREBESTI 

30 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

CULCIU MARE 

Culciu Mare, nr.66 fax : 
0261/829523 telefon: 
0261/829590 e-mail 
:sc.culciu@datec.ro 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CULCIU MARE 

SCOALA CU CLASELE I-VIII CARASEU 

SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA  VINULUI  

SCOALA CU CLASELE I-VIII POMI 

31 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

POIANA CODRULUI 

Poiana Codrului, Str.Principala, 
nr.120, tel.829705, 

sampoianacodrului120@yahoo.
com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA CODRULUI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRSAU DE SUS 

32 SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBA 
Doba nr.58, tel. 0261869118, e-

mail: sc.Doba@yahoo.com 
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBA 

33 
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VITEAZUL" 

MOFTINU MIC 

Moftinu Mic, Str. Principala, 
nr.216, tel/fax - 0261875011, e-

mail scmmic@yahoo.com 
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VITEAZUL" MOFTINU 

MIC 

34 SCOALA CU CLASELE I-VIII VETIS 
Vetis nr.101, tel. 0261820703, e-

mail: scvetis@artelecom.net 

SCOALA CU CLASELE I-VIII VETIS 

SCOALA CU CLASELE I-VIII OAR 

35 SCOALA CU CLASELE I-VIII  DOROLT 
Dorolt nr.295, tel. 0261751205, 

e-mail: sc.dorolt@delphy.ro 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  DOROLT 

36 SCOALA CU CLASELE I-VIII TURULUNG 
Draguseni nr.42, tel. 
0261836713, e-mail: 

sc_draguseni@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII TURULUNG 

SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGUSENI 

37 SCOALA CU CLASELE I-VIII HALMEU 
Halmeu, str.Eliberarii nr.74 tel. 

0261773004, e-mail: 
schalmeu@email.ro 

SCOALA CU CLASELE I-VIII HALMEU 

SCOALA CU CLASELE I-VIII PORUMBESTI 

38 GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" TURT 
Turt, PTA EROILOR NR. 31, 

tel.0261834405, e-mail: 
scoala_turt@yahoo.com 

GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" TURT 

39 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

GHERTA MICA 

Gherta Mica nr.441, tel. 
0261838003, e-mail: 

scoalaghertamica@yahoo.com 
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERTA MICA 

40 
SCOALA CU CLASELE I-VIII HOMORODU DE 

MIJLOC 

Homorodu de Mijloc nr. 268, tel. 
0261870715, e-mail: 

SC_HOMOROD@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII  
HOMORODU DE MIJLOC 
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41 
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10  

SATU MARE 

Satu Mare, str.Ana Ipatescu nr.8 
tel. 0261712585, e-mail 

scoala10satumare@yahoo.com 
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 SATU MARE 

42 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

ORASU NOU 

Orasu Nou, Str.Satu Mare nr.79, 
tel. 0261830003, e-mail: 
scorasunou@gmail.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII ORASU NOU 

SCOALA CU CLASELE I-VIII RACSA 

43 SCOALA CU CLASELE I-VIII SACASENI 
Sacaseni nr.467, tel. 
0261822604, e-mail: 

sacaseni@freemail.hu 
SCOALA CU CLASELE I-VIII SACASENI 

44 SCOALA CU CLASELE I-VIII SANTAU 
Santau, str. Unirii nr.225, tel. 

0261823080, e-mail: 
sc_santau@email.ro 

SCOALA CU CLASELE I-VIII SANTAU 

SCOALA CU CLASELE I-VIII SAUCA 

45 
SCOALA CU CLASELE I-VIII "GELLERT SANDOR" 

MICULA 

Micula nr.78, tel. 0261828603, 
e-mail: 

scmgellertsandor@yahoo.com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "GELLERT SANDOR" 
MICULA 

46 
SCOALA CU CLASELE I-VIII  

CALINESTI OAS 

Calinesti Oas, Str.Principala 
Nr.13, tel. 0261839003, E-mail 

sccalinesti@yahoo.com 
SCOALA CU CLASELE I-VIII CALINESTI OAS 

47 GRUP SCOLAR "PETOFI SANDOR" LAZURI 
Lazuri nr.21, tel. 0261753215, e-

mail: scoalalazuri@email.ro 
GRUP SCOLAR "PETOFI SANDOR" LAZURI 

48 SCOALA CU CLASELE I-VIII PAULESTI 

Paulesti nr.84, tel. 0261757314, 
e-mail: 

scoalageneralepaulesti@yahoo.
com 

SCOALA CU CLASELE I-VIII PAULESTI 

SCOALA CU CLASELE I-VIII "SOLTESZ JANOS" AMBUD 
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Cod specializare Denumire unitate

142 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU MARE

141 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU MARE

140 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU MARE

139 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU MARE

116 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

115 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

114 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

113 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

112 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

111 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

110 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

123 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

122 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

121 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

120 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

119 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

118 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

117 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

109 COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE

108 COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE

107 COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE

106 COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE

105 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

104 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

103 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

102 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

101 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

100 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

155 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE

154 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE

153 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE

152 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE

151 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE

207 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI

182 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI

181 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI

180 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI

179 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI

147 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE

146 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE

145 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE

144 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE

143 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE

150 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU MARE

149 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU MARE

148 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU MARE

131 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE

128 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE

127 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE

126 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE

124 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE

125 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE  
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Nivel Filiera Profil Denumire specializare

Limba 1 

de 

predare

Limba 2 

de 

predare 

(bilingv)

Nr. 

locuri

Ultima 

medie 

2011

LIC THN SRV Turism şi alimentaţie LRO 56 7,82

LIC THN SRV Comerţ LMA 28

LIC THN SRV Comerţ LRO 84 7,48

LIC THN SRV Economic LRO 84 7,81

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO 28 8,30

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO 28 8,92

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO LFR 14 7,38

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO LEN 14 9,19

LIC TER UMA Filologie LRO 28 8,36

LIC TER UMA Filologie LRO LEN 28

LIC TER UMA Ştiinţe Sociale LRO LEN 28 7,87

LIC VOC PED Educator - puericultor LRO 28

LIC TER UMA Ştiinţe Sociale LRO 28 8,33

LIC TER UMA Filologie LRO 28 8,50

LIC TER UMA Filologie LRO LEN 28 7,98

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO LEN 28 8,22

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO 28 8,50

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO 28 8,41

LIC TER UMA Filologie LMA 28 8,19

LIC TER UMA Ştiinţe Sociale LMA 28 8,25

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LMA 56 8,68

LIC TER REA Matematică-Informatică LMA 56 8,33

LIC TER UMA Ştiinţe Sociale LRO 28 8,47

LIC TER UMA Filologie LRO LEN 28 8,48

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO LEN 28 9,51

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO 28 9,00

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO LEN 28 9,65

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO 56 8,65

LIC THN TEH Mecanică LRO 28 4,64

LIC THN SRV Estetica şi igiena corpului omenesc LMA 28 6,15

LIC THN SRV Estetica şi igiena corpului omenesc LRO 28 6,76

LIC THN TEH Industrie textile şi pielărie LMA 28 4,78

LIC THN TEH Industrie textile şi pielărie LRO 28 4,56

LIC THN RES Industrie alimentară LRO 28

LIC THN SRV Turism şi alimentaţie LMA 28 6,11

LIC THN SRV Turism şi alimentaţie LRO 28 7,01

LIC THN SRV Economic LRO 28 6,28

LIC THN TEH Electronică automatizări LRO 28 6,25

LIC VOC ART Arhitectură, Arte ambientale şi Design LRO 28

LIC THN TEH Construcţii, instalaţii şi lucrări publice LMA 28 5,20

LIC THN TEH Construcţii, instalaţii şi lucrări publice LRO 28 3,77

LIC THN TEH Mecanică LRO 28 3,89

LIC THN TEH Mecanică LMA 28 4,29

LIC THN TEH Electric LRO 28 3,87

LIC THN TEH Electronică automatizări LRO 56 6,20

LIC THN TEH Mecanică LRO 56 5,87

LIC VOC SPO Sportiv LRO 56

LIC VOC ART Arte plastice şi Decorative LMA 14

LIC VOC ART Arte plastice şi Decorative LRO 14

LIC VOC ART Arhitectură, Arte ambientale şi Design LRO 28

LIC VOC ART Muzică LRO 14

LIC VOC ART Muzică LMA 14  
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164 LICEUL REFORMAT SATU MARE

163 LICEUL REFORMAT SATU MARE

162 LICEUL REFORMAT SATU MARE

175 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI

174 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI

173 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI

204 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT

203 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT

161 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE

160 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE

159 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE

158 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE

208 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA

200 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA

199 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA

198 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA

191 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS

190 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS

189 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS

188 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS

187 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS

186 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS

206 LICEUL TEHNOLOGIC "PETOFI SANDOR" LAZURI

202 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU CUPCEA" SUPURU DE JOS

201 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU CUPCEA" SUPURU DE JOS

178 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI

177 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI

176 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI

197 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD

157 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO" SATU MARE

156 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO" SATU MARE

138 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE

137 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE

136 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE

135 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE

205 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE

196 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD

195 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD

194 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD

193 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD

192 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD

130 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE

129 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE

166 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE

165 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE

172 LICEUL TEORETIC CAREI

171 LICEUL TEORETIC CAREI

170 LICEUL TEORETIC CAREI

169 LICEUL TEORETIC CAREI

168 LICEUL TEORETIC CAREI

167 LICEUL TEORETIC CAREI

134 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE

133 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE

132 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU MARE

185 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS

184 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS

183 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS  
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LIC VOC TEO Teologie reformată LMA 28

LIC TER UMA Filologie LMA 28 7,76

LIC TER REA Matematică-Informatică LMA 28 8,13

LIC THN SRV Turism şi alimentaţie LMA 28 7,07

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LMA 28 7,36

LIC VOC TEO Teologie romano-catolică LMA 28

LIC THN TEH Mecanică LRO 56 4,54

LIC THN TEH Industrie textile şi pielărie LRO 56 4,99

LIC THN TEH Fabricarea produselor din lemn LMA 28 4,43

LIC THN TEH Fabricarea produselor din lemn LRO 28 5,21

LIC THN RES Protecţia mediului LRO 28 6,54

LIC THN RES Silvicultură LRO 28 4,16

LIC THN RES Protecţia mediului LMA 28

LIC THN TEH Electromecanică LRO 28 5,29

LIC THN SRV Comerţ LRO 28 5,57

LIC THN SRV Economic LRO 28 6,87

LIC THN SRV Turism şi alimentaţie LRO 28 7,44

LIC THN SRV Economic LRO 28 7,89

LIC THN RES Agricultură LRO 28 5,60

LIC THN RES Protecţia mediului LRO 28 6,45

LIC THN TEH Mecanică LRO 56 5,91

LIC THN TEH Electronică automatizări LRO 28 7,11

LIC THN TEH Construcţii, instalaţii şi lucrări publice LMA 28 4,12

LIC THN TEH Industrie textile şi pielărie LRO 28 5,03

LIC THN TEH Fabricarea produselor din lemn LRO 28 3,67

LIC THN TEH Fabricarea produselor din lemn LRO 28

LIC THN TEH Mecanică LMA 28 4,35

LIC THN TEH Mecanică LRO 28 4,21

LIC THN TEH Fabricarea produselor din lemn LRO 28 4,70

LIC THN TEH Mecanică LRO 56 4,14

LIC THN TEH Electronică automatizări LRO 56 5,44

LIC THN TEH Electronică automatizări LRO 28 6,49

LIC THN RES Protecţia mediului LRO 28 7,38

LIC THN RES Industrie alimentară LMA 56 6,85

LIC THN RES Industrie alimentară LRO 84 6,71

LIC THN RES Agricultură LRO 28 4,95

LIC THN TEH Mecanică LRO 28 4,76

LIC THN TEH Industrie textile şi pielărie LMA 28 3,87

LIC TER UMA Filologie LRO 28 5,69

LIC TER REA Matematică-Informatică LMA 28 6,17

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO 28 7,18

LIC TER UMA Filologie LRO 28 7,20

LIC VOC TEO Teologie ortodoxă LRO 28

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LMA 28 7,94

LIC VOC TEO Teologie romano-catolică LMA 28

LIC TER UMA Filologie LMA 28 7,84

LIC TER UMA Filologie LRO 28 8,14

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LMA 28 8,42

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO 28 8,66

LIC TER REA Matematică-Informatică LMA 28 8,48

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO 28 8,45

LIC TER UMA Filologie LGE 28 6,46

LIC TER REA Matematică-Informatică LGE 14 7,63

LIC TER REA Matematică-Informatică LGE LEN 14 8,57

LIC TER UMA Filologie LRO 28 7,74

LIC TER REA Ştiinţe ale Naturii LRO 56 7,98

LIC TER REA Matematică-Informatică LRO 28 8,06  
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Plan de scolarizare in invatamantul liceal  
forma de invatamant fara frecventa si seral 2012-2013 

 
 

Denumirea unitatii de invatamant 
Forma de 
invatmant 

Filiera Profil Domeniul 
Specializare/Califica

re profesionala 
Limba de 
predare 

Clase Elevi 

COLEGIUL TEHNIC ,,ELISA 
ZAMFIRESCU" 

F.F TEORETICA UMAN   STIINTE SOCIALE LRO 1 28 

GRUP SCOLAR "CONSTANTIN 
BRANCUSI" 

F.F TEORETICA REAL   
ŞTIINŢE ALE 
NATURII 

LRO 1 28 

GRUPUL SCOLAR SIMION 
BARNUTIU CAREI 

SERAL TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICA   LRO 1 28 

LICEUL TEORETIC NEGRESTI 
OAS 

F.F TEORETICA UMAN   FILOLOGIE LRO 1 28 

GRUP SCOLAR IONITA G 
ANDRON NEGRESTI OAS  

F.F TEORETICA UMAN   STIINTE SOCIALE LRO 1 28 

GRUP SCOLAR GEORGE 
BARITIU LIVADA 

F.F TEORETICA REAL   
ŞTIINŢE ALE 
NATURII 

LRO 1 28 

 
 

Oferta educationala in invatamantul special 
 
 

Colegiul tehnic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare 
- Industrie textile si pielarie, limba de predare romana, 1 clasa cu 12 locuri 

Grup Scolar „Simion Barnutiu” Carei 
- Constructii, instalatii si lucrari publice, limba de predare romana, 1 clasa cu 12 

locuri 

 
Oferta educationala in invatamantul privat 

 
1. Liceul Teoretic ,,HOREA” Livada 

 Livada ,str.Oaşului nr.5, jud.Satu-Mare, tel.0261-840007, fax.0261-840408, e-

mai: liceulteoretichorea@yahoo.com 

 

Nivel LICEAL în limba română: 

 Pentru anul şcolar 2012-2013 propunem următoarele: 

o Învăţământ de zi: 

 Filieră teoretică, profil real, specializare: ştiinţele naturii 

 1 cl. a IX-a cu 30 elevi, 

 1 cl. A X-a cu 30 elevi 

o Învăţământ Frecvenţă Redusă: 

 Filieră teoretică, profil real, specializare: ştiinţele naturii, 

 2 cl.a IX-a cu 60 elevi, 

 1 cl.a X-a cu 30 elevi, 

 2 cl.a XI-a cu 60 elevi, 

 1 cl.aXII-a cu 30 elevi, 

 1 cl.a XIII-a cu 30 elevi 

mailto:liceulteoretichorea@yahoo.com
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2. Liceul Teoretic„George Pop de Băseşti” Satu Mare 

 
Date de contact: Liceul „George Pop de Băseşti”, Satu Mare 

                             B-dul Closca, Nr. 48, Satu Mare 

                             Telefon/Fax: 0261-726033, 0744586821 

 E-mail: liceul_gpb_satumare@yahoo.com 

                             Director: Prof. Matioc Nicoleta Cristina 

 
Cursuri de Zi / Seral / Frecvenţă redusă: 

1. Profil uman, Specializarea: Filologie 

1 clasa a IX-a – 30 de locuri (forma de învăţământ zi) 

 

 

 

3. Fundaţia „Ioan Beltechi” Satu Mare, Liceul „U N I R E A” Satu Mare 
 

Satu Mare, strada Crişan nr. 1 

Telefon: 0361805132 

Fax: 0361884280 

Email: liceulunirea@yahoo.com 

Web: liceulunirea.webs.com 

Director: prof. Mariana Racolţa 

 

 

 

Învăţământ liceal de zi 

 

Nr. crt. Profil Specializare/domeniu Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

1 Real Ştiinţe ale naturii IX 1 30  

 

Învăţământ liceal cu frecvenţă redusă 

 

Nr. crt. Profil Specializare/domeniu Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

1 Real Ştiinţe ale naturii IX 2 60  

 

 

Observaţii: 

- Taxa de şcolarizare se calculează în funcţie de costul mediu / elev pentru anul şcolar 2012 

- 2013 

 

mailto:liceul_gpb_satumare@yahoo.com
mailto:liceulunirea@yahoo.com
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NOTIȚE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 


