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Lista unităţilor de învăţământ liceal de stat din judeţul Vâlcea 
 

DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ ADRESĂ TELEFON 

Colegiul Naţional Al.Lahovari Rm.Vâlcea,str.Praporgescu nr.19 0350/809565 

Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea str.Carol I nr.41 0350/407950 

Colegiul Tehnic Energetic Rm.Vâlcea str.Aleea S. Purece nr.10 0250/743950 

Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab Rm.Vâlcea str.Henri Coanda nr.21 0350/401742 

Grup Şcolar Henri Coandă Rm.Vâlcea, str.Henri Coanda nr.23 0350/405975 

Colegiul  Economic Rm.Vâlcea Rm.Vâlcea str.Calea lui Traian nr.91 0350/800914 

Grup Şcolar Oltchim Rm.Vâlcea str.N.Bălcescu nr.26 0250/733176 

Grup Şcolar Ferdinand I Rm.Vâlcea str.Aleea Teilor nr.1 0350/401693 

Colegiul Tehnic Forestier Rm.Vâlcea str.Calea lui Traian nr.195 0350432080 

Grup Şcolar Sanitar A.Ivireanu Rm.Vâlcea str.Republicii nr.19 0350/414833 

Grup Şcolar Industrial G.Magheru Rm.Vâlcea Str.Calea lui Traian nr.43 0350/401627 

Grup Şcolar George Ţărnea  Băbeni Str.Dragoş Vrânceanu, nr.134 0250/765520 

Liceul Teoretic Băile Govora Băile Govora str.Nuferilor nr.46 0250/770341 

Grup Şcolar Justinian Marina  Băile Olăneşti str.1 Decembrie 0250/775518 

Grup Şcolar P.Poenaru Aleea P.Poenaru nr.24 Bălceşti 0250/840353 

Grup Şcolar P.Buzescu Berbeşti Târgu Gânguleşti 0250/869021 

Liceul Teoretic Brezoi Brezoi str.Panduri nr.27 0250/778231 

Grup Şcolar Economic Călimăneşti Călimăneşti str.Calea lui Traian nr.278 0250/750182 

Colegiul Naţional Gib Mihăescu Drăgăşani str.Aleea Şcolii nr.1 0250/811080 

Grup Şcolar Brătianu Drăgăşani str.M. Kogălniceanu nr.1 0250/810260 

Liceul Teoretic Grădiştea Grădiştea 0250/867061 

Grup Şcolar C.Brâncoveanu Horezu str.A.I.Cuza nr.1 0250/860420 

Liceul Teoretic Lădeşti Lădeşti 0250/764597 

Liceul Teoretic Măciuca Măciuca 0250/769709 

Liceul de Artă Rm.Vâlcea str.Popa Şapcă nr.7 0250/733274 

Seminarul Teologic Sf.Nicolae Rm.Vâlcea str.Antim Ivireanu nr.17 0250/711570 

Grup Şcolar Cpt N Pleşoianu Rm.Vâlcea str.Stoianovici nr.5 0350/427813 

Centrul Şcolar Edu.Incluzivă Bistriţa Costeşti Bistriţa 0250/863361 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



3 
 

 

 

ALGORITMUL DE REPARTIZARE  
şi modalităţi de departajare 

1. Repartizarea computerizată se face ordonând candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pe judeţul respectiv şi 
încercându-se plasarea fiecărui candidat, strict în această ordine, la una din opţiunile exprimate de candidatul respectiv. 
Conform art.5 (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 obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale; 

d) nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale” 
Conform art.5 (4), ”În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru 
acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menţionate la alin (2), lit. a), b), c), d ) egale, 
atunci toţi acești candidaţi sunt declaraţi admiși la opţiunea solicitată”.  
Calculul mediei de admitere se face conform algoritmului descris în cadrul art. 4, astfel:  
“(2) Pentru absolvenţii din promoţia 2012, media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Națională 

susținută de absolvenții clasei a VIII-a și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. 

(3) Calcului mediei de admitere se face astfel:  
2

ENABS
MA


   

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 absolvenții 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 și 2009. 
(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 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  
(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 și 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 cunoștinţelor de limbă modernă și clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de 
verificare a cunoștinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile metodologiei. 
(11) Pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, se înlocuiește, 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 și 2009. 
(12) Pentru absolvenţii învăţământului gimnazial 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 cinci. 

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

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

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

Observaţie: O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de candidat nu există sau opţiunea aleasă necesită probă la limba 
modernă (cazul claselor cu predare în mod bilingv) şi candidatul nu a susţinut-o.  

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişă el rămâne nerepartizat în acea etapă de admitere 
şi va trebui să participe la o sesiune de admitere ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situaţia 
poate să apară în cazul în care candidatul nu a înscris suficiente opţiuni, cele exprimate de el fiind ocupate înainte de alţi candidaţi 
care au avut medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un număr suficient de opţiuni pentru ca această 
situaţie să nu apară. 
Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste!  
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Observaţi că nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opţiunile exprimate de el să fi 
fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât a lui. 
 

Completarea fişelor de înscriere 

În vederea completării fişei de înscriere vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: 
1. Informaţii generale:  

 Formularele se completează cu majuscule; 

 A nu se depăşi căsuţele alocate; 

 Completaţi cu atenţie. 
2. Verificările necesare:  

 Verificaţi corectitudinea notelor, calculul mediilor (atenţie, se calculează prin trunchiere, nu rotunjire!), şi a codurilor aferente 
liceelor pentru care aţi optat. 

 Părintele este obligat să verifice corespondenţa dintre fişa originală şi fişa de control tipărită de sistem.  

 La afişarea listelor de candidaţi pentru licee, (înainte de repartizare) verificaţi corectitudinea informaţiilor. 
ATENŢIE!! MEDIA DVS. SE CALCULEAZA PRIN TRUNCHIERE, ŞI NU PRIN ROTUNJIRE: Ex: nota calculată 7.757 = nota corectă 7.75 
3. Mod de completare:  

 Informaţi-vă la diriginţi şi inspectoratul şcolar asupra numărului minim de opţiuni ce pot fi completate. 

 Asiguraţi-vă că aţi completat un număr suficient de opţiuni.  

 Atenţie la prioritatea opţiunilor! Prima opţiune scrisă este şi prima luată în considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este 
esenţial în algoritmul repartizării. 

 Pe fişă nu trebuie să existe coduri duble (al doilea este inutil, se anulează automat).  

 Un candidat nu poate opta pentru o specializare bilingvă, decât dacă a susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă din cadrul specializării.  

4. Sfaturi pentru completarea fişelor:  

 Completaţi opţiunile ţinând cont de media Dvs., de şansele reale de a fi admis la un anumit liceu şi nu în ultimul rând de 
preferinţe; 

 De exemplu, puteţi completa primele 5 opţiuni cu liceele la care media de admitere în anii anteriori a fost superioară mediei  
Dvs., următoarele 20 de opţiuni cu licee la care aveţi şanse reale de admitere, şi restul opţiunilor cu liceele rămase.  

5. Observaţie: Câmpul Nr. înreg., care se găseşte în partea dreaptă-sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe 
care îl va primi fişa de înscriere din partea şcolii de provenienţă în momentul depunerii ei. 

6. Exemplu de completare a opţiunilor (conf. Art.41 din Metodologie): 
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică - informatică, liceu-cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură 
codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 
              1. 

 

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

            2. 

 

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

opţiuni. 
Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.”  

IMPORTANT ! Înscrierea absolvenţilor 

Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a 
Art.3 din Metodologie prevede: “(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 de 10 septembrie 2012 inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 10 septembrie 2012 inclusiv, 

se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.”  
“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.  

Pentru judeţul VÂLCEA, centrul special de înscriere este la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea (B.dul N. Bălcescu, nr. 30, tel 
0350/431571) 

Depunerea dosarelor de înscriere la învăţământul de ZI  

1 0 7 

2 7 9 
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“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 - 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 de 

admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea 

cazurilor speciale.” 

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special 
“Art.57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de către comisia de 

admitere judeţeană, în perioada 9 - 11 iulie 2012. 
(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. 
(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 restricţii, la 
toate etapele admiterii prevăzute de metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât și pentru cele din 
învăţământul special. 
(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a și care solicită repartizarea în 

învățământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere 

judeţeană, în perioada 26 - 28 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.” 

Înscrierea la învăţământul seral sau 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 de 10 septembrie 2012, inclusiv, se face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar.”  
Repartizarea se face în şedinţă publică, în perioada 24-26 iulie 2012, pe locurile anunţate în prezenta broşura de admitere, în două 
etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a opţiunilor, candidaţii care au susţinut 
evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect 
unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. 

Susţinerea probelor de aptitudini şi de limbă modernă 

A. 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, ...” 
“Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 31 mai - 2 iunie 2012.” (profil pedagogic, sportiv, muzică, arte vizuale, 
teologic). 
Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, sportiv, muzică, arte vizuale şi teologic se susţin în următoarele centre: 

 Colegiul Naţional  de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea - profil pedagogic 

 Liceul de Artă Râmnicu Vâlcea - profil muzică şi arte vizuale  

 Seminarul  Teologic Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea- profil teologic 

 Colegiul Naţional  „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea- profil sportiv: atletism, volei 

 Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea- profil sportiv: handbal 

 Grup Şcolar Industrial General Magheru Râmnicu Vâlcea- profil sportiv: fotbal 

B. Susţinerea probelor de verificarea 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.  
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10 , Art.11 şi Anexei IV din metodologie. 
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere 

judeţeană. 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.” 
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Pentru clasele cu predare în mod bilingv, CODUL opţiunii completat în fişă este valid numai pentru candidaţii care au obţinut cel 
puţin nota 6,00 la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. 
Candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv vor participa la repartizarea computerizată şi vor putea completa 
opţiuni la toate specializările corespunzătoare limbilor moderne la care au susţinut probe de verificare şi au obţinut cel puţin nota 
6,00.  
Candidaţii care optează pentru clasele cu profil bilingv vor susţine probele de verificare a cunoştinţelor la limbile moderne în 
perioada 31mai -2 iunie 2012, după cum urmează:  
 

Repartizarea candidaţilor romi 

“Art.56. (1) Comisia de admitere judeţeană stabilește, 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. Informaţiile menţionate se transmit Comisiei 

Naţionale de Admitere, la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul și Partenerii Sociali. … 

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

(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 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.” 

Anexa II la OMECTS nr. 5220 din 29.08.2011 (extrase) 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2012-2013 
 

DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

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 municipiului  Bucureşti,  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 

4 iulie 2012 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

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

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 listei candidaţilor declaraţi 

admişi la probele de aptitudini. 

22 iunie 2012 Actualizarea listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini 

5 iulie 2012 Validarea 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. 

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. 

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

5 iunie 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 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 
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DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

cunoştinţelor de limbă modernă 

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. 

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 de 10 septembrie 2012 inclusiv 

5 -8 iulie 2012 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, 

asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special 

desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea. 

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

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

computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. 

10 iulie 2012 Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere, 

precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. 

Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la centrul de admitere judeţean.  

12 iulie 2012 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere 

judeţene, 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 de 10 septembrie 2012 inclusiv. 

15 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective 

şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ. 

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

16 iulie – 26 iulie 

2012 

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. 

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

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 10 septembrie 
2012 inclusiv 

16 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 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 şi rezolvarea eventualelor contestaţii. 

16 iulie -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 2012 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 iulie -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 

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 
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DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 10 septembrie 
2012 inclusiv 

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 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 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 

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 de 10 septembrie 2012 inclusiv 

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 de 10 septembrie 2012 inclusiv 

24-26 iulie 2012 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10 septembrie 

2012 inclusiv, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă. 

 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012-2013 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI 

Filiera teoretică şi tehnologică (repartizare computerizată) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, specializarea, 
domeniul 

Nr. locuri 
Ultima medie COD 

opţiune 2010 2011 

1 

Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică  56 8,07 7,90 100 

ştiinţe ale naturii 112 7,77 8,14 101 

filiera teoretică-profil uman 

filologie  28 8,05 8,23 102 

ştiinţe sociale 28 8,24 8,41 103 

2 

Colegiul Naţional  „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 84 8,49 8,16 104 

ştiinţe ale naturii 28 8,71 8,71 105 

ştiinţe ale naturii bilingv engleză 28 9,02 9,02 106 

filiera teoretică-profil uman 
filologie bilingv engleză 28 7,38 7,96 107 

ştiinţe sociale 28 8,69 8,55 108 

3 

Colegiul Naţional  de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică 56 8,82 7,77 110 

ştiinţe ale naturii 28 8,85 8,66 111 

filiera teoretică-profil uman 

filologie bilingv engleză 28 8,09 7,51 112 

ştiinţe sociale 28 8,71  113 

4 

Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică 28   115 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 28 7,26 6,72 116 

domeniul electronică automatizări 56 7,48 7,11 117 

domeniul electric 56 7,03  118 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, specializarea, 
domeniul 

Nr. locuri 
Ultima medie COD 

opţiune 2010 2011 

domeniul protecţia mediului 28 7,81 7,78 119 

5 

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 28 7,96 7,49 121 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 56 8,54 7,54 122 

 domeniul economic 84 7,87 7,45 123 

domeniul comerţ 56 7,14  124 

6 

Colegiul Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 5,76 5,81 125 

domeniul fabricarea produselor din lemn 28 6,09  126 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul silvicultură 56 6,51 5,78 127 

domeniul protecţia mediului 56 6,87 6,11 128 

7 

Grup Şcolar Oltchim Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 28 5,59 6,01 129 

domeniul electromecanică 28 6,13 5,72 130 

domeniul chimie industrială 56 5,47  131 

domeniul industrie textilă şi pielărie 28   132 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul protecţia mediului 28 6,96 6,93 133 

domeniul industrie alimentară 28  6,01 134 

8 

Grup Şcolar Sanitar Antim Ivireanul  Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 84 7,49 7,45 135 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 28 7,45 7,61 136 

9 

Grup Şcolar Căpitan Nicolae Pleşoianu  Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 4,28  137 

domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice 28 4,42  138 

10 

Grup Şcolar Henri Coandă Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 5,38 5,67 139 

domeniul electronică automatizari 28 5,06  140 

domeniul electric 28 4,54  141 

11 

Grup Şcolar Ferdinand I Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 28 3,93  142 

domeniul electric 28 4,75  143 

domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice 28   144 

12 

Grup Şcolar Industrial General Magheru  Râmnicu Vâlcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul productie media 28   145 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul estetica şi igiena corpului omenesc 28   146 

13 
Seminarul  Teologic Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică-profil uman 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, specializarea, 
domeniul 

Nr. locuri 
Ultima medie COD 

opţiune 2010 2011 

ştiinţe sociale 28  5,16 148 

14 

Liceul Teoretic Brezoi 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 4,85 7,33 152 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 28 6,57 6,90 153 

15 

Liceul Teoretic Băile Govora 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 28 5,01 5,48 154 

16 

Grup Şcolar Economic Justinian Marina Băile Olăneşti 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 28 5,27  155 

17 

Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Călimăneşti 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 84 4,91  156 

domeniul economic 56 7,30 7,66 157 

18 

Grup Şcolar George Ţărnea Băbeni 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 6,08  158 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 4,55  159 

19 

Grup Şcolar Petrache Poenaru Bălceşti 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 8,89 8,06 160 

ştiinţe ale naturii 28 8,17 7,66 161 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 28  7,23 162 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 5,99 5,71 163 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 28   164 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 28  7,00 165 

20 

Grup Şcolar Preda  Buzescu Berbeşti 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică 28 9,11 8,32 166 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 28 8,66 7,68 167 

ştiinţe sociale 28   168 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 7,14 6,66 169 

domeniul electric 56 6,05 5,58 170 

21 

Colegiul Naţional Gib Mihăescu Drăgăşani 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 56 8,57 7,86 171 

ştiinţe ale naturii 56 8,53 7,43 172 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 84 8,55 8,01 173 

ştiinţe sociale 28 8,31 7,58 174 

22 
Grup Şcolar Brătianu Drăgăşani 

filiera teoretică-profil real 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul, specializarea, 
domeniul 

Nr. locuri 
Ultima medie COD 

opţiune 2010 2011 

ştiinţe ale naturii 28 7,89 6,85 175 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 7,00 5,58 176 

domeniul electronica, automatizări 28 7,65 6,65 177 

domeniul electric 28 6,68 5,17 178 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul comert 56   179 

filiera tehnologică-profil  resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 28 5,46  180 

domeniul protecţia mediului 28 7,38  181 

domeniul industrie alimentară 56 6,83  182 

23 

Grup Şcolar Constantin Brâncoveanu Horezu 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 28 8,66 8,21 183 

ştiinţe ale naturii 28 8,15 8,04 184 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 28 8,18  185 

ştiinţe sociale 28 7,92 7,77 186 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 56 6,48 6,66 187 

domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice 28 5,12 6,06 188 

domeniul industrie textilă şi pielărie 28 5,58 5,71 189 

domeniul electric 56 7,28 5,44 190 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul protecţia mediului 28   191 

24 

Liceul Teoretic Lădeşti 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 28 7,56 5,56 192 

25 

Liceul Teoretic Măciuca     

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 28 7,10 6,21 193 

26 

Liceul Teoretic Grădiştea 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii  28 7,02 5,53 194 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012-2012 
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL, FRECVENŢĂ REDUSĂ  

 (repartizare publică 28-30 iulie 2012) 

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul - specializarea Nr. locuri 

1 

Grup Şcolar Henri Coandă Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică - profil real - cursuri frecvenţă redusă 

matematică-informatică 28 

2 

Grup Şcolar Ferdinand I Râmnicu Vâlcea  

filiera teoretică - profil real - cursuri frecvenţă redusă 

ştiinţe ale naturii 28 

3 

Grup Şcolar Căpitan Nicolae Pleşoianu Râmnicu Vâlcea  

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri seral 

domeniul mecanică 28 

4 

Grup Şcolar Industrial General Magheru Râmnicu Vâlcea 

filiera teoretică - profil uman - cursuri frecvenţă redusă 

ştiinţe sociale 28 

5 Grup Şcolar Constantin Brâncoveanu Horezu 
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Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul - specializarea Nr. locuri 

filiera teoretică - profil real - cursuri frecvenţă redusă 

ştiinţe ale naturii 28 

7 

Liceul Teoretic Lădeşti 

filiera teoretică- profil real - cursuri frecvenţă redusă 

ştiinţe ale naturii 28 

11 

Grup Şcolar Brătianu Drăgăşani 

filiera teoretică- profil real - cursuri frecvenţă redusă 

ştiinţe ale naturii 28 
 

 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012-2012 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
(aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată, admitere pe bază de dosar) 

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul - specializarea Nr. locuri 

1 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Bistriţa Costeşti 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul fabricarea produselor din lemn  24 

domeniul industrie textilă şi pielarie 12 

domeniul mecanică 12 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul turism şi alimentaţie 12 
 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012-2012 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  
FILIERA VOCAŢIONALĂ 

(nu participă la repartizarea computerizată) 

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, profilul-specializarea Nr. locuri 

1 

Liceul de Artă Râmnicu Vâlcea  

filiera vocaţională- profil muzică 28 

filiera vocaţională- profil arte vizuale 28 

2 
Seminarul  Teologic Sf. Nicolae Râmnicu Vâlcea 

filiera vocaţională- profil teologic  28 

3 
Colegiul Naţional  „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea  

filiera vocaţională- profil sportiv 28 

4 
Colegiul Naţional  de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea 

filiera vocaţională- profil pedagogic  28 

5 
Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea 

filiera vocaţională- profil sportiv 28 

6 
Grup Şcolar Industrial General Magheru Râmnicu Vâlcea 

filiera vocaţională- profil sportiv 28 
 

 

În numele Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea,  
urez succes tuturor candidaţilor ! 

Inspector Şcolar General, 
Prof.Florin Dorian Smeureanu
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CENTRE DE ADMITERE 
 

 

ARONDAREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE 

 

 
  

Nr 

centru 
CENTRU EXAMEN 

COD 

ŞCOALA 
DENUMIREA UNITĂŢII 

1 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„MIRCEA CEL BĂTRÂN” RM. 

VÂLCEA 

 

  

   

  

103 

COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN RM 

VÂLCEA 

125 

GRUP ŞCOLAR ECONOMIC JUSTINIAN MARINA BĂILE 

OLĂNEŞTI 

124 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII IONESCU CHEIANU BĂILE 

OLĂNEŞTI 

126 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DUMITRU BĂDESCU 

BĂILE OLĂNEŞTI 

108 LICEUL DE ARTA RAMNICU VALCEA 

102 

COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU  LAHOVARI 

RAMNICU VALCEA 

116 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SPIRU HARET RAMNICU 

VALCEA 

2 

 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI 

BASARAB” RM. VÂLCEA 

104 

COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB RAMNICU 

VALCEA 

105 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RAMNICU VALCEA 

106 GRUP SCOLAR ANTIM  IVIREANUL RAMNICU VALCEA 

123 LICEUL BAILE GOVORA 

3 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

„TAKE IONESCU” RM. VÂLCEA 

 

117 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TAKE IONESCU RAMNICU 

VALCEA 

174 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LAUNELE DE JOS DĂNICEI 

175 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII UDRESTI DĂNICEI 

211 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MILCOIU 

246 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRICENI 

247 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PISCU MARE 

245 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI 

4 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  

„I.GH. DUCA”  RM. VÂLCEA 

 

110 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII I.GH. DUCA RAMNICU 

VALCEA 

160 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GURA VAII  

159 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII OLTENI 

212 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MUEREASCA DE JOS 

213 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MUEREASCA DE SUS 

222 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PAUSESTI MAGLASI 

118 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII WALDORF RAMNICU 

VALCEA 

268 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VLADESTI 

5 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

„ANTON PANN”  RM. VÂLCEA 

  

109 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN  

121 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 COLONIE 

158 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BUDESTI 

189 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII POPESTI (GOLESTI) 

220 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PAUSESTI 

221 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SERBANESTI (PAUSESTI) 

6 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 

10 RM. VÂLCEA 

 

111 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 10 RAMNICU VALCEA 

112 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 13 RAMNICU VALCEA 

138 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI 

 
228 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PIETRARI 

7 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 

4 RM. VÂLCEA 

 

114 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 RAMNICU VALCEA 

115 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 RAMNICU VALCEA 

122 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  GORANU 
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161 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BUNESTI 

153 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BARBATESTI 

152 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BODESTI (BARBATESTI) 

8 

GRUP ŞCOLAR „GEORGE 

ŢĂRNEA” BABENI 

 

140 GRUP ŞC.GEORGE ŢĂRNEA BABENI 

139 CENTRUL DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BABENI 

141 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ROMÂNI (BABENI) 

142 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA MARE BABENI 

182 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DEZROBITI 

181 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FRÂNCESTI 

183 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GENUNENI 

193 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII IONESTI 

194 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MARCEA 

210 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURA 

256 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ŞIRINEASA 

235 ŞCOALA CUIENI 

234 ŞCOALA CIOCILTEI 

9 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

„CANTACUZINO” 

CALIMANESTI 

 

129 ŞCOALA CANTACUZINO CALIMANESTI 

130 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII JIBLEA VECHE 

154 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI BERISLAVESTI 

166 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CIINENII MARI 

167 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GREBLESTI 

172 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DAESTI 

237 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII RUNCU 

238 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SALATRUCEL 

10 

LICEUL TEORETIC BREZOI 

  

 

127 LICEUL TEORETIC BREZOI 

155 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOISOARA 

156 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BUMBUESTI 

157 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GAUJANI 

128 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA LUI STAN 

202 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MALAIA 

224 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MLACENI 

223 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PERISANI 

225 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA 

233 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COPACENI - RACOVIŢA 

226 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TITESTI 

270 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VOINEASA 

11 

GRUP SCOLAR „C-TIN 

BRINCOVEANU” HOREZU 

 

 

136 GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU 

170 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FERIGILE COSTESTI 

137 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANII DE JOS 

243 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MILOSTEA 

242 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SLATIOARA 

253 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CĂPITAN MĂRĂŞANU 

STROESTI 

265 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU RECE- VAIDEENI 

264 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LUCA SOLOMON 

VAIDEENI 

168 ŞCOALA ULMETU  

169 ŞCOALA HOTĂRASA 

197 ŞCOALA LĂPUŞATA 

12 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

MALDARESTI 

207 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MALDARESTI 

162 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ARMASESTI 

163 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CERNISOARA 

164 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MADULARI - CERNIŞOARA 

165 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MODOIA 

219 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CIRSTANESTI 

218 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII OTESANI 

229 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DAESTI POPESTI 
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230 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII URSI - POPEŞTI 

263 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FOLESTII DE SUS 

262 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TOMSANI 

13 
LICEUL TEORETIC MACIUCA 

 

205 LICEUL TEORETIC MACIUCA 

179 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DOZESTI 

180 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII RUSANESTI 

206 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MADULARI 

259 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SUSANI 

260 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII USUREI 

267 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BATASANI 

244 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  STĂNEŞTI 

196 LICEUL TEORETIC LĂDEŞTI 

14 

GRUP SCOLAR „PETRACHE 

POENARU” BALCESTI 

  

143 GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU BALCESTI 

145 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII OTETELISU 

177 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BABENI OLTETU 

178 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FAURESTI 

186 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GHIOROIU 

272 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LACUSTENI 

195 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOLOGESTI 

261 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TEPESTI 

273 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SASCIOARA 

271 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ZATRENI 

15 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

GALICEA 

  

184 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GALICEA 

185 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  BRATIA DIN DEAL 

176 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DRĂGOEŞTI 

215 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PREDESTI 

214 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ROTARASTI 

216 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII OLANU 

249 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BIRSOIU 

250 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU RECE STOILEŞTI 

248 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII STOILESTI 

251 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII URSI - STOILEŞTI 

16 

GRUP SCOLAR „PREDA 

BUZESCU” BERBESTI 

 

147 GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI 

146 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BERBESTI 

148 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU 

149 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COLTESTI 

203 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MATEESTI 

204 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TURCESTI 

190 LICEUL TEORETIC GRADISTEA 

191 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRICEA 

198 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PIRIIENI 

199 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TINA 

240 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SINESTI 

241 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII URZICA 

236 ŞCOALA ROŞIILE 

17 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

„NICOLAE BALCESCU”  

DRAGASANI 

 

131 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU 

DRAGASANI 

133 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 DRAGASANI 

132 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 DRAGASANI 

201 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FUMURENI 

200 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LUNGESTI 

217 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ORLESTI 

232 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BARBUCENI 

231 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PRUNDENI 

269 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN DIDICESCU 

VOICESTI 

187 ŞCOALA GLĂVILE 



16 
 

227 ŞCOALA PESCEANA 

18 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 

„TUDOR VLADIMIRESCU” 

DRAGASANI 

  

134 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU 

DRAGASANI 

150 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII AMARASTI 

171 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CRETENI 

135 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 DRAGASANI 

192 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GUSOENI 

255 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MITROFANI 

239 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SCUNDU 

258 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRUSA 

257 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII STEFANESTI 

254 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MAZILI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


