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PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

 

Defalcarea planului de şcolarizare pentru anul  şcolar 2012 – 2013 pe unit ăţi de 
învăţământ, profiluri/domenii şi specializ ări, cu codurile de înscriere alocate, precum 
şi media ultimului admis la fiecare specializare, sa u profil/domeniu din unitatea 
şcolar ă, din anul 2011. 

ALBA IULIA  
 

Colegiul Economic “Dionisie Pop Mar ţian” Alba Iulia 
Str. Octavian Goga, nr. 11, Alba Iulia, tel. 811468, fax. 811468 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Domeniul preg ătirii 

de bază Cod Nr. loc  
Media 

ultimului 
admis 2011 

Tehnologic Servicii    Economic 100 56 8,91 
Tehnologic Servicii    Comerţ 101 28 8,24 
Tehnologic Servicii    Turism şi alimentaţie 102 84 8,27 

 

 

Colegiul Na ţional “Horea, Clo şca şi Cri şan” Alba Iulia 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Alba Iulia, tel. 835164 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretica Real        Matematică-Informatică                         103 84 9,13 
Teoretica Real        Ştiinţe ale Naturii                                104 28 9,57 
Teoretica Uman      Filologie - bilingv Engleză 105 28 8,85 
Teoretica Uman      Filologie - bilingv Franceză 106 28 7,97 
Teoretica Uman      Ştiinţe Sociale                                    107 28 9,03 
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Colegiul Tehnic “Alexandru Dom şa” Alba Iulia 

Str. Tudor Vladimirescu , nr. 143, Alba Iulia, tel.816065, fax. 817811 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de baz ă Cod Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologic Tehnic      Electronică şi automatizări 108 28 6,91 
Tehnologic Tehnic      Fabricarea produselor din 

lemn 
109 28 5,57 

Tehnologic Tehnic      Electric 110 28 6,39 
Tehnologic Tehnic Mecanica 111 84 5,25 
 

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, Alba Iulia, tel.816938,fax. 811803 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de 
bază Cod Nr. 

loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologic Tehnic     Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

112 56 3,70 

Tehnologic Tehnic     Electric 113 28 Nou 
  
Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 

Str. Gh. Pop de Băseşti, nr. 2, Alba Iulia, tel. 834102, fax. 834102  
Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               

 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Specializare/ Domeniul 

pregătirii de baz ă Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Tehnologic Tehnic Industrie textilă şi pielărie 114 56 7,37 
Tehnologic Tehnic      Materiale de construcţii 115 28 7,21 
Tehnologic Tehnic Chimie industrială 116 28 7,96 
Tehnologic Servicii Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
117 28 6,64 

  



 4

Liceul Sportiv Alba Iulia 
Str. Ştefan cel Mare, nr. 25, Alba Iulia, tel. 835346, fax. 832813 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Vocaţională Sportiv    Baschet fete+handbal băieți - 28 - 
Vocaţională Sportiv Mozaic (alte sporturi) - 28 - 

 

 Liceul de Arte Alba Iulia 
Str. Călăraşi, nr. 2, Alba Iulia, tel. 812473. fax. 812473 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi 

 
Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Guszta v Karoly” Alba Iulia 
Str. Păcii, nr. 4, Alba Iulia, tel. 819869 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba maghiara               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod  
Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Vocaționala Teologic  Teologie romano-catolica  - 28 - 

  
Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia 

Str. Vasile Goldiş, nr. 11A, Alba Iulia, tel. 834890, fax. 832330  
Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. loc  
Media 

ultimului 
admis 2011  

Teoretica Uman      Filologie                                          121 28 7,86 
Vocaționala Teologic  Teologie ortodoxa  - 28 - 

Filiera  Profil  Specializare  Cod  Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Vocaționala Artistic    Arhitectura, arte ambientale 
şi design  

- 14 - 

Vocaționala Artistic    Arte plastice şi decorative - 14 - 
Vocaționala Artistic    Muzică - 28 - 
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AIUD 
Colegiul Na ţional “Bethlen Gabor” Aiud 
Str. Bethlen Gabor, nr. 1, Aiud, tel. 861947, fax. 865566 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba maghiara             
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Specializare/ Domeniul 

pregătirii de baz ă Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretica Real Ştiinţe ale naturii 125 28 Nou 
Vocaţională Pedagogic Educator - puericultor - 28 - 
Tehnologic Servicii Turism şi alimentaţie 126 28 6,67 

 
 

Colegiul Na ţional “Titu Maiorescu” Aiud 
Str. Ecaterina Varga, nr. 10, Aiud, tel. 861946 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretica Uman      Filologie                                          127 28 7,01 
Teoretica Uman Ştiinţe sociale 128 28 6,93 
Teoretica Real        Matematică-informatică                         129 28 7,51 
Teoretica Real        Ştiinţe ale Naturii                                130 28 7,90 

Colegiul Tehnic Aiud 
Str. Ion Creangă, nr. 14, Aiud, tel. 861018, fax. 861018 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Specializare/ 

Domeniul preg ătirii 
de bază 

Cod Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologic Tehnic Mecanică 131 56 5,58 
Tehnologic Tehnic Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
133 28 Nou 

Tehnologic Servicii Economic 132 28 6,90 

 Învăţământ seral   

Filiera  Profil  Specializare  Cod  Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologică Tehnic Electric - 28 - 
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Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbru d 

Str. Vasile Lucaciu, nr. 42, Ciumbrud, tel. 866002, fax. 866002 
  
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               

Învăţământ de zi 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media ultimului 
admis 2011 

Tehnologic Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultura 134 28 Nou 

 
Învăţământ seral 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media ultimului 
admis 2011 

Tehnologic Tehnic Mecanică - 28 - 
 

BLAJ 

 
Colegiul Na ţional “Inochentie Micu Clain” Blaj 
Str. Simion Barnuţiu, nr. 2, Blaj, tel. 711208, fax. 710661 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretica Real         Matematică - Informatică 135 56 7,16 
Teoretica Real         Științe ale Naturii                                136 28 8,06 
Teoretica Uman       Filologie                                          137 56 7,99 
Teoretica Uman       Ştiinţe Sociale                                    138 28 7,31 

 

Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj 
Str. Dr. Vasile Suciu, nr. 25, Blaj, tel. 713630, fax. 713630 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de baz ă Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologic Tehnic     Electronica automatizări 139 28 6,81 
Tehnologic Tehnic     Fabricarea produselor din 

lemn 
140 28 4,65 

Tehnologic Tehnic     Mecanică 141 56 4,35 
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Liceul Tehnologic „ Ştefan Manciulea” Blaj 
Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel. 710655, fax. 711021 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Domeniul 
pregătirii de baz ă 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011  

Tehnologică 
Servicii 

Economic 142 28 7,52 
Comerţ 144 28 6,74 

Resurse naturale şi 
protecția mediului 

Agricultură 143 28 5,85 
Industrie alimentară 145 28 6,41 

Învăţământ seral 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Tehnologică Resurse naturale si 

protecția mediului 
Agricultură - 28 - 

 

Liceul Teologic Greco – Catolic “Sfântul Vasile cel  Mare” Blaj 
Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel. 710655 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod  
Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Vocaționala Teologic  Teologie greco-catolica  - 28 - 

JIDVEI 
Liceul Tehnologic Jidvei 
Str. Perilor, nr. 19, Jidvei, tel. 881124 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Domeniul 
pregătirii 
de bază 

Cod  
Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Tehnologică Resurse naturale si 

protecția mediului 
Agricultură 147 28 5,08 

Învăţământ seral 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Tehnologică Resurse naturale si 

protecția mediului 
Agricultură - 28 - 
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SEBEŞ 
Colegiul Na ţional “Lucian Blaga” Sebe ş 
Str. Călugăreni, nr. 49, Sebeş, tel. 0258-731217,fax. 0258-730756 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretica Uman      Filologie                                          148 56 7,90 
Teoretica Uman      Ştiinţe Sociale                                    149 28 7,43 
Teoretica Real        Matematică - Informatică 150 56 8,28 
Teoretica Real        Științe ale Naturii                                151 56 8,43 
Liceul cu Program Sportiv Sebe ş 
Str. Lucian Blaga, nr. 76, Sebeş, tel. 02558-731220 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod  Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Vocationala Sportiv     Fotbal+handbal - 56 - 
 

Liceul Tehnologic Sebe ş  
Str. Dorin Pavel, nr. 2, Sebeş, tel. 731010, fax. 731010 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de 
bază Cod Nr. 

loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 

T
eh

no
lo

gi
că

 

Servicii 
Economic 154 28 7,66 
Comerţ 159 28 7,00 
Turism şi alimentaţie 155 28 7,21 

Tehnic 

Industrie textilă şi pielărie 156 28 5,15 
Electronică şi automatizări 157 28 Nou 
Mecanică 158 28 5,74 
Fabricarea produselor din 
lemn 

160 28 4,64 

Resurse naturale 
şi protecţia 

mediului 

Industrie alimentară 161 28 6,36 
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ABRUD 
 

Liceul “Horea Clo şca şi Cri şan” Abrud 
Str. Republicii, nr. 18, Abrud, tel/fax. 780623 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Specializare/ Domeniul 

pregătirii de baz ă Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011  

Teoretica 
Real 

Matematică – Informatică 162 28 7,77 
Ştiinţe ale naturii 163 28 Nou 

Uman Filologie 164 28 Nou 
Tehnologică Servicii Economic 165 28 Nou 
  

BAIA DE ARIE Ş 
 
Liceul “Dr. Laz ăr Chiril ă” Baia de Arie ş 

Str. 22 Decembrie, nr. 41, Baia de Arieş, tel. 775001, fax. 775778 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare/ Domeniul preg ătirii 
de bază Cod Nr. 

loc  

Media 
ultimului 

admis 2011  

Teoretica 
Real        Matematică – Informatică 166 28 7,71 
Uman      Filologie                                           167 28 6,82 

Tehnologic Tehnic Mecanică 168 56 5,27 

 Învăţământ seral   

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Tehnologică Tehnic Mecanică - 28 - 
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CÎMPENI 
 

Colegiul Na ţional “Avram Iancu” Cîmpeni 
Str. Oituz, nr. 3, Cîmpeni, tel 771232, fax. 771224 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretica 

Real 
Matematică – Informatică 169 56 8,08 
Ştiinţe ale naturii 170 56 7,85 

Uman 
Filologie – bilingv Engleza 171 28 8,21 
Științe Sociale-bilingv 
franceza 

172 28 7,42 

 

Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni 
Str. Izvoarelor, nr. 2, Cîmpeni, tel. 771544, fax. 771544 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Domeniul preg ătirii de 

bază Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011  

T
eh

no
lo

gi
că

 

Tehnic 
Mecanică 173 28 4,62 
Fabricarea produselor din 
lemn 

176 28 4,33 

Servicii Economic 174 28 7,20 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Silvicultură 175 28 5,88 

Învăţământ seral 

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de baz ă Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologică Tehnic Fabricarea produselor din 
lemn 

- 28 - 
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ALBAC 
 

Liceul Tehnologic „ Ţara Mo ţilor” Albac 
Com. Albac, tel. 777109 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 177 28 6,33 

Învăţământ seral 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură - 28 - 

 

ARIEŞENI 
Liceul Tehnologic de Turism şi Alimenta ţie Arie şeni 
Str. Centru, nr. 8, Arieşeni, tel. 779066, fax. 779066 
 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Domeniul preg ătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Tehnologică Servicii Turism şi alimentaţie 178 28 6,16 
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CUGIR 
 

Colegiul Na ţional “David Prodan” Cugir 
Str. Victoriei, nr. 15, Cugir, tel 751306, fax. 751134 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretică 
Real 

Matematică - Informatică 179 28 8,63 
Ştiinţe ale naturii 180 28 6,71 

Uman      Filologie                                          181 28 7,71 

  Învăţământ cu frecven ţă redus ă 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretică Uman Ştiinţe sociale - 28 Nou 
 

Colegiul Tehnic “I. D. L ăzărescu” Cugir 
Str. Victoriei, nr. 9, Cugir, tel. 751524, fax. 751028 
 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 

Tehnologică 

Servicii Economic 182 28 7,95 

Tehnic 

Electronică şi 
automatizări 

185 28 Nou 

Electromecanică 184 28 6,17 
Mecanică 183 28 4,46 

  Învăţământ cu frecven ţă redus ă 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretică Real Ştiinţe ale naturii - 28 - 
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OCNA MURES 
 

Liceul Tehnologic Ocna Mure ş 
Str. Colonia peste Mureş, nr. 9, tel. 870807, fax. 870807 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologică 
Tehnic Mecanică 186 28 5,44 
Tehnic Electric 187 28 4,61 
Servicii Comerţ 188 28 5,77 

 Învăţământ seral 

Filiera  Profil  
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Protecţia 
mediului 

- 28 - 

 
 
Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mure ş 
Str. Vadului, nr. 1, Ocna Mureş, 870559 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretică 
Real 

Matematică - Informatică 189 28 7,59 
Științe ale Naturii                                190 28 7,86 

Uman      Filologie                                          191 28 7,40 
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TEIUS 
Liceul Teoretic Teiu ş 
Str. Decebal, nr. 22, Teiuş, tel 851157 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 
2011 

Teoretică 
Uman      Filologie                                          192 28 6,78 
Real        Ştiinţe ale naturii 193 28 Nou 

 
 

ZLATNA 
 
Liceul “Corneliu Medrea” Zlatna 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, Zlatna, tel. 856521, fax. 856521 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi   

Filiera  Profil  Specializare  Cod Nr. 
loc  

Media 
ultimului 

admis 2011 
Teoretică Real         Științe ale Naturii                                194 28 6,25 

Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Protecţia 
mediului 

195 28 Nou 

Tehnic Mecanică 196 28 4,27 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR 

(NU PARTICIPĂ LA REPARTIZATEA COMPUTERIZAT Ă) 
 
Colegiul de Afaceri Alba Iulia 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi  -  F ĂRĂ TAXĂ 

Filiera  Profil  Domeniul 
pregătirii de 
bază 

Cod Nr. loc  Media ultimului 
admis 2011 

Tehnologic Servicii Economic - 28 - 
  

 

 
Şcoala „Sf. Iosif” Alba Iulia 

 Liceal                       Limba de predare:  Limba român ă               
 Învăţământ de zi 

Filiera  Profil  Domeniul 
pregătirii de 
bază 

Cod Nr. loc  Media ultimului 
admis 2011 

Teoretică Real Ştiinţe ale 
naturii 

- 28 - 

Teoretică Real Filologie - 28 - 

NOTA: Clasele de la Şcoala „Sf. Iosif” Alba Iulia sunt cu predare intensivă a limbii germane. 
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LISTA LOCURILOR ALOCATE ÎNV ĂŢĂMÂNTULUI 

PENTRU DEFICIENŢI 
 

Limba de predare:  Limba român ă               
Învăţământ de zi   

Unitatea şcolară Domeniul Pregătirii de 
bază 

Nr. Locuri Tipul de 
deficienta 

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba 
Iulia 

Industrie textilă şi pielărie 
2/24 

d. mi. 

Grup Şcolar „Timotei Cipariu” 
Blaj 

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 1/12 

d. mi. 

Fabricarea produselor din 
lemn 1/12 

d. mi. 

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna Industrie textilă şi pielărie 1/12 d. mi. 

 
Notă: Locurile alocate înv ăţământului profesional special nu particip ă la repartizarea 
computerizat ă. 
 

Înscrierea candidaţilor în vederea repartizării pentru învăţământul special se face, în 
perioada 7 - 9 iulie 2012 , pe baza următoarelor documente: 

- Cerere de înscriere; 
- Certificatul de naştere în copie legalizată; 
- Adeverinţă eliberată de şcoala absolvită din care să reiasă dacă a promovat sau nu 
testele naţionale şi în caz că le-a promovat, notele obţinute la fiecare probă şi media 
generală obţinută la testele naţionale; 
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 
- Certificatul de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (tipul şi gradul de 
deficienţă); 
- Certificat de expertiză şi orientare şcolară. 

 
Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional 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, la Centrul Şcolar pentru Educa ţie Incluziv ă 
Alba Iulia (fosta Şcoal ă Special ă), în data de 10 iulie 2012 ora 10:00 , în prezenţa 
candidatului şi a părintelui/tutorelui. 
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Extras din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii  
în învăţământul liceal de stat  
pentru anul şcolar 2012-2013  

 
Cap.1 Dispoziţii generale  
 
 […] 
Art. 4. (1) Înscrierea în licee de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere 

(2) Media de admitere este media aritmetică între media generala la Evaluarea Naţională 
susţinuta de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generala de absolvire a claselor a V-a –           

a VIII-a . 
 

ABS+EN   
= MA,  

 

                  2 
unde:  
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută în clasa a VIII-a. 
MA = media de admitere. 
Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

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) se face prin repartizare 
computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru 
filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv 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) nota obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;  
 b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  
 c) media notelor obţinute la proba de limba şi literatura român ă din cadrul Evaluării Naţionale;  
 d) media notelor obţinute la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;  
 e) media notelor obţinute la proba de limbă maternă din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv 

nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor 
Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba 
minorităţilor naţionale.  

Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, 
profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.  
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri, 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 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 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 înscrierii 
computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin.  
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Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, 
aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.  
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale şi la profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf , 
specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel:  

3 Apt. + MA.   
=  MFA , 

 

              4  
unde:  
Apt. = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere (calculată conform Art.4);  
MFA = media finală de admitere.  
 
(3) Pentru profilul artistic – muzic ă, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează 
astfel:  

Apt. + MA.   
=  MFA , 

 

          2  
unde:  
Apt. = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini;  
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. + 3 MA.   
=  MFA ,

 

          4  
unde:  
Apt. = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini;  
MA = media de admitere (calculată conform Art.4);  
MFA = media finală de admitere.  
 
(5) Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:  

NT. + MA.   
=  MFA ,

 

          2  
unde:  
NT = nota obţinută la testul grila de verificare a cunoștințelor 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) şi (4), 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 şcoli sau la celelalte licee sau şcoli de 
arte şi meserii.  
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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 matern ă 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.  
(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 matern ă 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 matern ă 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 teze unice 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 tezele cu subiect unic pentru proba de 
limba şi literatura matern ă.  
(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 tezele cu subiect unic 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 a unei limbi moderne în regim 
bilingv , comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a 
cunoştin ţelor 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.  
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(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) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în 
calculul mediei de admitere.  
(6) 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.  
(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 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, 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 
cunoştin ţelor de limbă.  
 
Cap.2 Coordonarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat  
 
[…] 
Art. 15. (1) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti este numită prin decizie a 
inspectorului şcolar general şi este compusă din:  
  a) preşedinte - inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct;  
  b) secretari - 1 – 3 inspectori şcolari;  
  c) membri - 1 - 5 cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.  
[…] 
Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial este alcătuită din:  
  a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  
  b) secretar – secretarul şef sau secretarul unităţii de învăţământ;  
  c) membri – diriginţii claselor a VIII-a, cadre didactice, informaticieni, secretare etc.  
[…] 
Art.17. (1) Comisia din centrul zonal de înscriere este alcătuită din:  
 a) preşedinte – inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorică 
recunoscută;  
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 b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competenţe de nivel avansat în 
operarea pe calculator.  
[…] 
Art. 18. (1) Comisia din centrul special de înscriere este alcătuită din:  
 a) preşedinte – inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorică 
recunoscută;  
 b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competenţe de nivel avansat în 
operarea pe calculator.  
[…] 
Pentru judeţul ALBA, Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeţe  este organizat la 
COLEGIUL NA ŢONAL „HOREA, CLO ŞCA ŞI CRI ŞAN” din ALBA IULIA, Bd. 1 Decembrie 
1918, nr. 11, tel 0258-835164 
 […] 
 
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.  

Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala 
tatălui, prenumele, CNP-ul, 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/p ărin ţilor, care semnează de 
primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: 
“anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee sau şcoli de arte şi meserii” şi motivul eliberării 
acesteia: “participare la probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă/maternă”.  
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 procedurile prevăd acest lucru. Rezultatele contestaţiilor 
se afişează până la data de 6 iunie 2012. 
[..] 
(6) Listele candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini se actualizează după încheierea 
semestrului al doilea (prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 
exmatriculaţi) şi se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate şi stampilate de 
director, precum si în format electronic, comisiei de admitere judeţene. De corectitudinea datelor 
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transmise comisiei de admitere, răspunde directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au 
absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere judeţeană comunică liceelor care au organizat 
probe de aptitudini listele actualizate. 
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 
prezentele proceduri, 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 şi care s-au înscris pe locurile pentru 
care este necesară susţinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de 
către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut 
probele, până în data de 5 iulie 2012. […] 
(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 cunoştin ţelor 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 cunoştin ţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 
31 mai – 2 iunie 2012.  
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10[…].  
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele 
stabilite de comisia de admitere judeţeană, astfel încât 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, este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 6 
iunie 2012. 
[…] 
Art.26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştin ţelor 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 perioada 6-7 iunie 2012.  
(2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la 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 cunoştin ţelor 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.  
 […] 
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Cap.5 Pregătirea admiterii  
[…] 
Art.30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur jude ţ. 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.  
(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fi şelor de înscriere, conform 
modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere. 
[…]  
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, media generală la evaluarea naţională 
susţinută în clasa a VIII-a, sau media generală la tezele cu subiect unic precum şi notele obţinute în 
cadrul tezelor cu subiect unic, acolo unde este cazul. Completarea fişelor de înscriere se face 
electronic.  
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 5 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 unit ăţilor 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. Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 5 mai a anului în care 
se desfăşoară admiterea, graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a.  
(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 prin 
tezele cu subiect unic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi asupra 
ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti[…] 
Art.37. În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea 
unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de 
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media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele/şcolile de arte şi meserii respective în anul 
precedent. Se va atrage atenţia părin ţilor asupra faptului că necompletarea unui număr suficient 
de opţiuni poate duce la nerepartizarea elevului sau la nerepartizarea acestuia corespunzător 
mediei sale.  
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părin ţii  
asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste[…]  
(2) Personalul şcolii nu influenţează în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi 
consiliază, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr 
insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste, pentru a permite candidaţilor o 
alegere în cunoştinţă de cauză.  
Art.39 . (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, 
codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.  
(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care 
predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni 
numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând tezele cu subiect unic 
la această disciplină, sau au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 
menţionată la Art. 10 din prezentele proceduri. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în 
momentul repartizării computerizate.  
(3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în 
regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba 
de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, 
conform prevederilor Art.11 din prezentele proceduri. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată 
în momentul repartizării computerizate.  
[…] 
Art.41. Exemplu de completare a opţiunilor :  
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu –cursuri de zi, din 
Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:  

1.  1  0  7  
2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care are 
în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:  

2.  2  7  9  
[…] 
4. Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a 
preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.  
5. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.  
Art.42. Cu ocazia completării opţiunilor, părin ţii 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, până în data de 5 
iulie 2012, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale 
şi cu rezultatele obţinute la evaluarea naţională, 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.  
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(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, şcoli de arte şi meserii” şi motivul eliberării fi şei: “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.46. (1) Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi introducerea 
datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsura completării fi şelor de înscriere, 
în perioada 5-8 iulie 2012, în baza unei programări[…].  
(2) Directorul unităţii gimnaziale va sigila toate fişele de înscriere ale absolvenţilor şcolii, completate 
cu opţiuni şi le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de înscriere la care 
este arondată şcoala. Predarea – primirea documentelor se va face pe bază de proces-verbal.  
(3) Pe măsură ce primeşte fişele de opţiuni de la diferite şcoli, comisia din centrul zonal de înscriere 
asigură introducerea în baza de date computerizată a datelor de pe fişe.  
(4) După introducerea integrală în calculator a datelor pentru elevii unei şcoli, fişele din calculator vor 
fi listate, semnate de preşedintele centrului de înscriere şi înmânate directorului şcolii, cu proces-
verbal de predare-primire. Fişele de înscriere originale sunt puse în plicuri care se sigilează şi se 
semnează de directorul şcolii sau de către delegatul acestuia şi de preşedintele centrului zonal de 
înscriere.  
Art.47 (1) În perioada 6-9 iulie 2012, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părin ţii 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.  
(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. 24, alin. (5), precum şi 
corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din listă.  
[…] 
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Cap.7 Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor  
Art.50.[…]  
(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. La repartizare se folosesc criteriile de 
departajare menţionate la Art. 5 din prezentele proceduri. Nu se iau în considerare:  
(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art.3,  
(ii) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru clase bilingve, 
ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au 
promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art.10  
(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă bă modernă, prevăzută în prezentele proceduri.  
(4) Până la data de 15 iulie 2012, centrele de admitere judeţene 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, 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 de 11 septembrie 
2012 inclusiv şi care se află în una din situaţiile: 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. Afi şarea 
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.  
(5) În data de 22 iulie 2012, până la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul judeţean 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 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, şcoli de arte şi meserii, 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 sau profesional de stat din 
judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea celei de a doua etape de admitere.  
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Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă de 
admitere, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de 
învăţământ liceal sau profesional de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe 
specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afişată la sediul unităţii respective cel mai 
târziu până la data de 24 iulie 2012.  
Art.53. (1) În perioada 16 - 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 obţinute la tezele unice şi la evaluarea naţională;  
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 de admitere. Aceşti candidaţi vor fi 
repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea 
cazurilor speciale.  
(4) Unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat transmit comisiei judeţene de admitere, până la 
data de 26 iulie 2012, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în 
sesiunea de admitere.  
Art.54. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale 
apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, 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 după inventarierea tuturor cazurilor 
existente la nivelul judeţului.  
(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene 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 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 aliniatul Art. 54.(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, pe 
locurile rămase libere la liceu şi la şcoala de arte şi meserii. Repartizarea se face în perioada 1-7 
septembrie 2012, ţinând cont de criteriile prevăzute în prezentele proceduri, în baza hotărârilor 
comisiei de admitere judeţene.  
[…] 
(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezentele proceduri, mai există locuri 
vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot decide 
organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 1-6 septembrie 2012. Graficul 
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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 prezentele proceduri.  
 
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 30 de elevi la clasă.  
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere 
judeţeană, până la data de 1 iulie 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, 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. 
Pentru județul Alba, şedinţa publică se va desfășura în data de 5 iu1ie 2012, începând cu ora 
10:00 la sediul ISJ ALBA, în sala de şedinţe. 
(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, în perioada 9 – 11 iulie 2012.  
(2) Locurile alocate învăţământul liceal şi profesional 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. 
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Cap.9 Admiterea candidaţilor pentru înv ăţământul 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 de 1 septembrie 2012, inclusiv, 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 de 1 septembrie 2012 inclusiv este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate 
unităţile de învăţământ gimnazial, până la data de 1 mai 2012  
(3) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24 iulie 2012, la centrul menţionat. 
Dosarele conţin următoarele acte:  

 a) cererea de înscriere;  
 b) certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacă este cazul), în copie legalizată;  
 c) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);  
 d) fişa medicală.  

(4) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
de 12 septembrie 2012 inclusiv 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).  
(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 candidaţii 
care au promovat testele naţionale/ examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere şi a opţiunilor. În a doua etapă, sunt repartizaţi candidaţii care nu au promovat testele 
naţionale sau examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-
a – a VIII-a.  
 
Centrul special pentru admiterea în clasa a IX-a învăţământ seral este la COLEGIUL TEHNIC 
APULUM ALBA IULIA. 
 
Cap.10 Dispoziţii finale  
 
Art.59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la 
admiterea în învăţământul liceal sau profesional de stat, conform prevederilor din prezentele 
proceduri. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.  
[…] 
Art. 60 (3) Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în 
conformitate cu metodologia stabilită de fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  



Calendarul admiterii în licee 
pentru anul şcolar 2012-2013 

 
Perioada Acţiunea 

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

Până la 24 mai 2012 Eliberarea de către secretariatele şcolilor a anexelor la fişele 
de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să 
participe la probele de aptitudini sau la probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă. 

28-30 mai 2012 Înscrierea la probele de aptitudini sau la probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă. 

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

5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de 
limbă maternă sau modernă. 
Depunerea contestaţiilor acolo unde metodologia permite 
acest lucru. 

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi la 
probele de limbă maternă sau modernă. 

6-7 iunie 2012 Ridicarea anexelor la fişele de înscriere de la unităţile şcolare 
unde candidaţii au susţinut probele de limbă maternă sau 
modernă. 

11 iunie 2012 Depunerea de către candidaţi a anexelor la fişele de înscriere 
cu rezultatele la probele le limbă maternă sau modernă la 
unităţile şcolare gimnaziale pe care aceştia au absolvit. 

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

5 iulie 2012 Eliberarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere, 
completate cu datele personale şi datele tehnice (note la 
evaluarea naţională, media V-VIII şi a mediei de admitere) 
pentru elevii care participă la admitere în alt judeţ 

5-8 iulie 2012 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către 
absolvenţii claselor a VIII-a şi de către părinţi, asistaţi de către 
diriginţi. 

6-9 iulie 2012 Verificarea de către elevi şi părinţi a fişelor listate de 
calculator, corectarea eventualelor greşeli. 

14 iulie 2012 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat 
(etapa I) 

15 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu 
candidaţii repartizaţi, a listelor cu candidaţii nerepartizaţi şi a 
listelor cu locurile libere disponibile pentru etapa a II- de 
admitere. 

16 iulie – 26 iulie 2012 Depunerea de către candidaţii repartizaţi a dosarelor de 
înscriere la liceele la care aceştia au fost admişi. 

16 – 20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni pentru candidaţii care nu au 
participat la prima etapă de admitere sau a unei noi fişe de 
opţiuni de către candidaţii rămaşi nerepartizaţi în prima etapă. 

17 – 21 iulie 2012 Verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori. 



14 iulie 2012 Înscrierea candidaţilor la probele de aptitudini sau probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă şi modernă în 
cadrul liceelor care organizează aceste probe. 

17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de aptitudini sau a  probelor de verificare 
a cunoştinţelor de limbă maternă şi modernă în cadrul 
liceelor care organizează aceste probe 

19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini sau de verificare 
a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă. 
Depunerea contestaţiilor şi rezolvarea acestora. 

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

24 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu 
candidaţii repartizaţi, a listelor cu candidaţii nerepartizaţi şi a 
listelor cu locurile libere. 

27-30 iulie 2012 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor 
speciale ivite în urma celor doua etape de repartizare 
computerizată. 

1 august 2012 Afişarea locului de desfăşurare şi graficului de susţinere a 
probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă şi modernă (pentru locurile 
rămase disponibile la liceele care organizează astfel de 
clase.) 

1-4 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini şi de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, afişarea 
rezultatelor, depunerea eventualelor contestaţii şi rezolvarea 
acestora. 

7 septembrie 2012 Repartizarea în şedinţă publică a 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. 
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