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Ghidul admiterii computerizate 

Cum se completează fişa de admitere 

  

Sunteţi părintele unui copil care se pregăteşte să intre la liceu, sau un 

candidat emoţionat la statutul de licean? Doriţi din tot sufletul „să prindeţi” un 

loc la un liceu bun, dar instrucţiunile pentru completarea fişei de admitere vă 

dau dureri de cap? 

Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos. 

1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea 

preferinţelor candidaţilor. 

2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar 

dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi 

dezavantajat. 

Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să 

fii repartizat. 

Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe 

fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place 

decât să nu intri deloc ! 

Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite ! Prima 

opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev. 

3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula 

şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate. 

4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate 

dăuna în nici un fel–oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt 

locuri. 

În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele 

de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici 

una din opţiunile exprimate. 



Nu există nici un “număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe 

fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită 

repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin 

dezirabilă.  

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un 

motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Este posibil 

ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât 

anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt 

orientative. 

6. Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi 

candidaţii - eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din 

cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui 

candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza 

neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115 dar de 

fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de 

absolvire nu este 5,75 ci 7,55 !  

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe 

fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în 

baza de date. Fişa astfel tipărită, numită “fişă martor” se transmite la 

şcoala de provenienţă. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei 

în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală toţi 

elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa 

fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate. 

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate 

imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor 

pentru a se face corecţia. 

7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt 

centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date 

naţională de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 



8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc 

repartizarea computerizată. 

9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de 

admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună 

medie.  

Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt 

locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. 

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în 

fişă nu îi permit să intre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja 

ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne 

nerepartizat. 

 

Pentru a înţelege mai uşor algoritmul, luăm următoarele exemple: 

1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este 

repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă 

primul loc din judeţ. 

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 

locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea 

repartizat la prima sa opţiune. 

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 

toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua 

sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. 

Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, 

până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere. 

De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către 

cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea 

lui ! 

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe 

locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi 



opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la 

repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost 

repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B. 

 

Informaţii complete despre examenul de admitere pot fi găsite vizitând 

paginile web http://admitere.edu.ro şi http://forum.edu.ro. 

 



CALENDARUL 
admiterii in invatamantul liceal de stat  

pentru anul scolar 2012-2013 
 
 

Data-
limita/Perioada Evenimentul 

Pregatirea admiterii 
31 ianuarie 
2012 

Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru 
pregatirea si organizarea admiterii 

1 martie 2012 

Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a 
probei de verificare a cunostintelor de limba materna 
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de 
inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc 
sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a 
cunostintelor de limba moderna ori materna 

1 mai 2012 

Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, 
concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru 
invatamantul liceal, filiera tehnologica 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau 
profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, 
limba de predare 
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial 
si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a 
VIII-a 
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere 

Data-
limita/Perioada Evenimentul 

5 mai 2012 

Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand 
informatiile legate de admitere 
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei 
centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru 
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de 
completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii 
acestora 

15 mai 2012 
Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si 
tiparita 

7 mai-1 iunie 
2012 

Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor 
de admitere si a planului de scolarizare 

20 iunie 2012 

Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre 
comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date 
cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-
a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia 
neincheiata sau exmatriculati 

22 iunie 2012 
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand 
mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a 

3 iulie 2012 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile 
judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene 

4 iulie 2012 

Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, 
in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere 
Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu 
numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale 
absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu 
notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu 
mediile de admitere 
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a 
absolventilor claselor a VIII-a 

5 iulie 2012 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa 
participe la admitere in alt judet 

Probele de aptitudini 



24 mai 2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii 
care doresc sa participe la probe de aptitudini 

28-30 mai 2012 Inscrierea pentru probele de aptitudini 
31 mai-2 iunie 
2012 Desfasurarea probelor de aptitudini 

5 iunie 2012 
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini 
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia 
permite acest lucru 

6 iunie 2012 

Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de 
aptitudini 
Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere 
judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi 
la probele de aptitudini 

22 iunie 2012 

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de 
aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata 
sau exmatriculati 
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal 
vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de 
aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau 
exmatriculati 

4 iulie 2012 
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de 
aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere 

5 iulie 2012 
Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti 
a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut 
probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal 
respectiva 

6 iulie 2012 

Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre 
candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe 
de aptitudini 
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a 
listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care 
s-au sustinut probe de aptitudini 

Data-
limita/Perioada Evenimentul 

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 

24 mai 2012 
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii 
care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba 
moderna ori materna 

28-30 mai 2012 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de 
limba moderna sau materna 

31 mai-2 iunie 
2012 

Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau 
materna 

5 iunie 2012 
Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba 
moderna sau materna 
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de 
limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru 

6 iunie 2012 

Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare 
a cunostintelor de limba moderna sau materna 
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului 
Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna 

6-7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care 
candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba 

11 iunie 2012 
Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de 
verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor 
fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite 

13 iunie 2012 

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a 
listei candidatilor care au promovat probele de verificare a 
cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la 
probe 

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru 



invatamantul special 
15 mai 2012 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi 

25 iunie 2012 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe 
locurile speciale pentru romi 

6-8 iulie 2012 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi 
9-11 iulie 2012 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special 

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria 
curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani 

pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013 

5-8 iulie 2012 

Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii 
clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii 
claselor a VIII-a 
Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a 
proveniti din alte judete la centrul special desemnat din judetul pentru 
care solicita inscrierea 

5-8 iulie 2012 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de 
inscriere 

6-9 iulie 2012 
Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de 
calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si 
listarea fiselor corectate din calculator 

10 iulie 2012 

Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de 
inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, 
precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea 
computerizata 
Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni 
originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti 

11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al 
municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere 

12 iulie 2012 
Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de 
Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si 
transmiterea modificarilor la Comisia Nationala de Admitere 

13 iulie 2012 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor 

14 iulie 2012 
Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a 
absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc varsta de 18 ani pana la 
data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013 

15 iulie 2012 
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii 
repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile 
neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul 
Bucuresti 

Data-
limita/Perioada Evenimentul 

16 iulie 2012 Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal a listei 
candidatilor repartizati in acea unitate 

16 iulie - 
26 iulie 2012 

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost 
repartizati 

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria 
curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani 

pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013 

16 iulie 2012 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini 
sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna 

17-18 iulie 
2012 

Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 
cunostintelor de limba moderna ori materna 

19 iulie 2012 
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de 
verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea 
eventualelor contestatii 

16-20 iulie 
2012 

Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat 
la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei 
ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii 

20 iulie 2012 
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi 
la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini 
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe 
de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 



16-21 iulie 
2012 

Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si 
corectarea eventualelor erori 

22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al 
municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere 

23 iulie 2012 Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii 

24 iulie 2012 

Afisarea, in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de 
inscriere, a listelor cu absolventii proveniti din scolile 
respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa, si a listei cu 
locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat 
Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei 
candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa 

24-26 iulie 
2012 

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost 
repartizati 

26 iulie 2012 
Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei 
locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele 
doua etape ale admiterii 

27-30 iulie 
2012 

Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale 
aparute dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a 
repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in 
termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua 
repartizari computerizate 

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria 
curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani 

pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013 

1 august 2012 Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini 
sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna 

3 septembrie 
2012 

Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini 
sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna 

4-5 septembrie 
2012 

Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de 
limba moderna ori materna 

6-7 septembrie 
2012 

Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la 
nicio repartizare ori nu au fost repartizati in etapele anterioare, care 
nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au 
incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare 

10 septembrie 
2012 

Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor 
repartizarii 

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa 

1 mai 2012 
Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile 
anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii 
cursurilor anului scolar 2012-2013 

15 iulie 2012 
Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa 
redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 
18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013 

23-24 iulie 
2012 

Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor 
din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data 
inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013 

24-26 iulie 
2012 

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta 
de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013, pe 
locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa 

 



 

 

                                         Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către MECTS în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidenţă  a          
                                         prelucrării de date cu caracter personal nr. 5331, în conformitate cu Legea nr.677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale 
                                         MECTS privind operaţiunile de educaţie si cultură. Datele nu pot fi dezvăluite catre terţi. 

 Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea  Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte   Candidat      Părinte 

Notă la proba de 
limbă modernă:     
 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

Notă evaluare naţională 
limba maternă /  
Notă teze naţionale 
limba maternă VIII 1: 

Notă teze naţionale 
limba maternă VIII 2: 

1 

   

 MINISTERUL EDUCAŢIEI,  CERCETĂRII ,  TINERETULUI  ŞI  SPORTULUI       Nr. înreg.________  /_______- 2012        
  FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR    2012-2013                                                                                          

                                       admitere în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat                                   

 
 
 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         
                                                                                                                                                      z   z        l     l        a   a   a   a 

    

 Numele :                                                               Iniţ. tată:  Prenumele: 

 

    
Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire :_____________________________________     

Media evaluare naţională:              ,        

   

Media teze naţionale:*                    ,             Media claselor V – VIII :                 ,               Media admitere:             ,                    

Notă evaluare naţională limba română /                                
Notă teze naţionale limba română VIII 1:           ,              Notă teze naţionale limba română VIII 2:*           ,    

Notă evaluare naţională matematică /                                
Notă teze naţionale matematică VIII 1:               ,              Notă teze naţionale matematică VIII 2:*              ,    

Disciplina la alegere:*  _____________________      

Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1:*              ,               Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2:*            ,             

                                    
                                   Lb:             Nota:            ,                                             * Lb:             Nota:            , 
 
 
 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:            , 
  
 

                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 

Notă la proba de 
limbă modernă:     
 

    Lb:             Nota:            ,                                               Lb:             Nota: ,          , 

 

     O P Ţ I U N I :                      N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i : 

   

    1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.   

    8.          9.        10.        11.        12.        13.        14.   

  15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.   
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Metodologie de organizare şi desfaşurare a admiterii în învăţământul   
liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 

 
 

 Cap.1 Dispoziţii generale 
 Art. 1. Admiterea elevilor în învăţământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilitede 
prezenta metodologie. 
 Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care 
reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul 
învăţământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfaşurare, disciplinele la care 
se susţine Evaluarea Naţională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin separat. 
(2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru 
admiterea în învăţământul liceal de stat. 
 Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod 
excepţional, pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzatoare clasei, 
învăţământul se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin 
egal cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2012. 
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2012, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la începerea cursurilor anului şcolar 2012-2013, se 
înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la 
începerea cursurilor anului şcolar 2012-2013, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri 
serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevazută de calendarul admiterii. 
 Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de 
admitere. 
(2) Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută 
de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIIIa. 
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel: 
   
     MA = 
             2 

ABS + EN 

unde: 
MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a 
VIII-a 
(4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media 
generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, 
pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii 
din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru 
absolvenţii din promoţiile 2008 si 2009. 
(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se 
calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu 
subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a 
VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. 
(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 
rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 
(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din 
notele obţinute la evaluarea naţională sunt inferioare notei cinci. 
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din 
clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 



(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu 
două zecimale, fără rotunjire. 
(10) Excepţie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, 
clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de 
limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe 
de verificare a cunostinţelor la limbă maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în 
conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 
(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzator pentru absolvenţii 
învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea 
Naţională” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 
2003 inclusiv, cu sintagma „testele naţionale”, pentru absolvenţii din perioada 2004-2007, 
respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenţii din 
promoţiile 2008 si 2009. 
(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori 
examenul de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea 
mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele 
naţionale. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 
 Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu 
excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor 
care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru 
romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin 
repartizare computerizată, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii 
candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor 
aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în 
ordine, următoarele criterii: 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obţinută la proba de limba si literatura română din cadrul Evaluarii Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale; 
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la 
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10, în 
cazul candidaţilor care solicitaă înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba 
minorităţilor naţionale. 
(4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea 
exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile 
menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la 
opţiunea solicitată. 
 Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe 
filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de 
admitere şi în funcţie de opţiuni. 
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări 
profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi 
conform reglementarilor 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, domenii şi calificări profesionale. 
 Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 
pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de 
începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei. 
 Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la 
liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel: 

3 APT + MA
         4 

 = MFA, 

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 



MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(3) Pentru profilul artistic – muzica, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează 
astfel: 

APT + MA
        2 

 = MFA 

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(4) Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 
 

APT + 3 MA
        4 

 = MFA 

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 
(5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 
 

NT + MA
        2 

 = MFA 

unde: NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunostinţelor la disciplinele Limba şi 
literatura română şi matematică; 
MA = media de admitere  
MFA = media finală de admitere. 
(6) Media finală de admitere, menţionată la alin. (2), (3), (4) si (5), se calculează cu două zecimale, 
fără rotunjire. 
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau 
respins. 
 Art. 9. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea 
computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de 
învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ. 
 Art. 10. (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor 
organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au 
studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi 
anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a anului în care se organizează 
admiterea. 
(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut 
la proba cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a 
cunostinţelor de limba maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a 
acestuia, la rubrica „notă obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională”; se va 
specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a 
fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampila, corectitudinea notei. Nu se vor face 
alte modificări ale anexei fişei de înscriere. 
(3) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limba 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 cunostinţelor de limba maternă, 
o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatulunităţii 
de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa 
rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” şi fără a modifica în alt 
mod anexa fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă 
respectivă. 
(5) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunostinţelor de limba maternă, indiferent 
dacă au promovat-o sau nu, îsi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în 
perioada prevazută de calendarul admiterii. 
(6) Pe fişa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la 
rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” (una dintre ele fiind, 
eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la gimnaziu). 



(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă 
şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să 
susţină proba de verificare a cunostinţelor de limba maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni în 
perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă. Şcolile generale de provenienţă 
a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la Evaluarea 
Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă. 
(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi 
care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă, sau 
care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată 
anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare 
opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă. 
 Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi 
moderne, comisia de admitere judeţeană va organiza o probă de verificare a cunostinţelor la limbă 
modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii, conform 
metodologiei. 
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la probă 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 si limba 
modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba 
va confirma, prin semnatură şi stampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale 
anexei fişei de înscriere. 
(3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă 
o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unitaţii 
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 prevazută de calendarul admiterii. 
(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei 
candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă 
menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în 
considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în 
fişă. 
(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în 
calculul mediei de admitere. 
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, 
exista candidaţi cu opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, 
precum si toate mediile menţionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) si e) egale, va fi declarat admis 
la clasa bilingvă candidatul care a obţinut nota mai mare la proba de verificare a cunostinţelor de 
limbă modernă. 
(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă pentru mai multe 
limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de catre inspectoratul şcolar. 
(9) Candidaţii, care au susţinut si promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi 
nu au fost repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, 
pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fără a mai susţine alta proba de verificare 
a cunostinţelor de limbă modernă. 
(10) Dacă, dupa repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a 
candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă, menţionată la 
alin. (1), mai ramân locuri libere, unitaţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a 
cunostinţelor de limbă modernă. 
  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 cunostinţelor 
de limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de catre candidaţi, cu o anexa a fişei de 
înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al carei 
model este comunicat de Comisia Naţională de Admitere pâna la data de 1 martie. 
 Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, 
iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, şcoala si judeţul de provenienă), anexele fişelor 
de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini sau la 
probe de verificare a cunostinţelor 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 limba maternă sau modernă, pot fi eliberate mai 
multe anexe ale fişei de înscriere. 
(2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/parinţilor, care semnează de 
primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: 
“anexa la fişa de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberarii acesteia: “participare la 
probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limba 
modernă/maternă”. 
 Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfasoară în perioada 31 mai 2012 – 2 iunie 2012.  
(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană. 
Aceasta poate decide că, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe 
pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase vocaţionale în 
specializarea pentru care au fost susţinute probele. 
(3) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 5 iunie 2012, la 
unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun şi se 
rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele 
contestaţiilor se afişează pâna la data de 6 iunie 2012. 
(4) Odată cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unitaţii de 
învăţământ care a organizat probele, se afişează, la loc vizibil, precizarea ca listele afişate nu 
reprezintă listele candidaţilor admişi la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini. Se va 
preciza faptul că, la liceele vocaţionale, nu pot fi admişi decât candidaţii care îndeplinesc 
prevederile prezentei metodologii şi se vor afişa precizarile de la art. (8) al prezentei metodologii, 
privitoare la admiterea acestor candidaţi. 
 (5) În data de 6 iunie 2012, dupa afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu 
numele, iniţiala tatalui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi 
judeţul de provenienţa a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis 
electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene. 
(6) Listele candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini se actualizează dupa 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 
ştampilate de director, precum şi în format electronic, comisiei de admitere judeţene. De 
corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere, raspunde directorul unitaţii de învăţământ 
la care candidaţii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere judeţeană comunica 
liceelor care au organizat probe de aptitudini listele actualizate. 
(7) În ziua afişării rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, comisia de admitere judeţeană 
transmite fiecarui liceu care a organizat probe de aptitudini lista curezultatele la Evaluarea 
Naţională, în vederea calculării mediilor de admitere/mediilor finale de admitere pentru candidaţii 
care au promovat probele de aptitudini si a stabilirii candidaţilor admişi la clasele vocaţionale. 
 Art.23. Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din 
învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel: 
a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta 
metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; 
b) în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor 
se face pe baza de calificativ: admis-respins. 
 Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, 
conform prezentei metodologii, sunt validate de catre inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate 
la sediul unitaţii liceale la care s-au susţinut probele, pâna în data de 5 iulie 2012. 



(2) În data de 5 iulie 2012, dupa afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu 
numele, iniţiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala şi 
judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis 
electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene, 
(3) Centrul de admitere judeţean transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fişier separat, 
până la data de 6 iulie 2012, lista candidaţilor admişi la liceele vocaţionale, în urma promovării 
probelor de aptitudini. 
Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise electronic de catre centrele 
judeţene de admitere din judeţele în care se afla unităţile de învăţământ respective, într-un fişier 
separat, la Centrul Naţional de Admitere, pâna la data de 6 iulie 2012. 
(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele 
vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 6 iulie 2012, fişele de înscriere de la secretariatele 
liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, 
în perioada prevazută 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 cunostinţelor 
 de limbă modernă sau maternă 

Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se desfaşoară 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 si Anexei IV din prezenta 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. 
(5) Rezultatele probelor menţionate la alin.(1) vor fi afişate în dimineaţa zilei de 5 iunie 2012, la 
unitaţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele 
contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevazut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se 
afişeaza în data de 6 iunie 2012. 
(6) În data de 6 iunie 2012, dupa afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunostinţelor de limbă modernă sau maternă, tabelul cu numele, iniţiala tatalui şi prenumele 
candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala si judeţul de provenienţă, media de 
admitere a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă/maternă, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene. 
 Art.26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
maternă sau de limbă modernă, primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa 
fişei de înscriere completată sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostinţelor 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, pâna 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 cunoştinţelor de limbă maternă sau de 
limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de 
înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o, în perioada prevazută de 
calendarul admiterii, si participă la repartizarea computerizată. 
 Art.27 (1) Centrul de admitere judeţean transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un 
fişier separat, până la data de 13 iunie 2012, lista candidaţilor care au promovat probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau materă. 
(2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, 
iniţiala tatalui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala si judeţul de 
provenienţă, limbă modernă/maternă la care a susţinut testul şi nota obţinută. 
 (3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Naţional de Admitere, raspunde presedintele 
comisiei de admitere judeţene. 
 
 



Cap.5 Pregătirea 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 
prevazută 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 sa fie admişi, în perioada prevazută de grafic. 
(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform 
modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere si transmis comisiilor de admitere judeţene, 
până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea. 
(3) Comisiile de admitere judeţene pot transmite în unitaţile de învăţământ gimnazial doar modelul  
lectronic al fişei de înscriere. În unităţile de învăţământ gimnazial, fişele de înscriere se 
completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date 
elevilor pentru completarea opţiunilor. Fişele de înscriere respectă întocmai modelul transmis de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi sunt tipărite faţă-verso. 
(4) Pentru situaţiile în care nu exista posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere, 
comisiile de admitere judeţene răspund de tipărirea si de transmiterea la şcolile respective a fişelor 
de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaţilor. 
 Art.31. Secretariatele şcolilor completează, pâna la data de 29 iunie 2012, pe fişele de 
înscriere: codul acordat unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de 
clasă a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele şi media 
generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere se face 
electronic, cu excepţia cazurilor menţionate la Art. 30, alin. (4). 
 Art.32. (1) Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completeaza si listează din calculator, 
pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este 
semnată şi stampilată de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de 
înscriere se considera tentativă de fraudă şi atrage după sine sancţionarea penală, civilă, 
administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, dupa caz. 
(2) Pentru candidaţii care au susţinut si promovat probe de verificare a cunostinţelor de limbă 
modernă sau maternă, fişă de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în 
original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unitaţii de învăţământ la 
care acestea au fost susţinute. 
(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o noua 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 prevazute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de 
învăţământ gimnazial afişează, până la data de 29 iunie 2012, lista cuprinzând candidaţii din 
centrul respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde şi 
notele/mediile menţionate la art. 31. 
 Art.34. Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial semnează şi raspund de transcrierea 
corectă a datelor în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectivă. 

Cap.6 Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor 
 Art.35. (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, până la data de 5 mai a 
anului în care se desfăşoara 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 desfaşoară în perioada 
5-8 iulie 2012. La fiecare sedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore 
pentru fiecare elev), diriginţii, precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie 
al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un procesverbal de instruire. 
 Art.36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii si parinţii sunt informaţi asupra rezultatelor 
obţinute la nivelul judeţului, la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei 
absolvenţilor de clasă a VIII-a din judeţ. Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, până în 
data de 4 iulie 2012, în fiecare unitate de învaţamânt gimnazial, numarul de absolvenţi pe tranşe 
de medii de admitere, precum si locul ocupat în ierarhia judeţului de fiecare absolvent, în funcţie de 
media de admitere. Unităţile şcolare gimnaziale pun la dispoziţia elevilor şi părinţilor aceste 
informaţii, prin afişare. 



(2) Comisia de admitere judeţeană va afişa zilnic, în perioada de completare a opţiunilor, pe site-ul 
inspectoratului, situaţia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din 
alte judeţe: număr de candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii. Unităţile de învăţământ gimnazial pun 
la dispoziţia candidaţilor si părinţilor aceste informaţii. 
 Art.37. În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă 
completarea unui număr suficient de opţiuni în fişă de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, 
ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul 
precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia completarii unui număr 
insuficient de opţiuni, elevul poate să ramână nerepartizat sau poate sa fie repartizat într-un mod 
necorespunzator mediei sale de admitere. 
 Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează 
părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere 
din anii precedenţi este apropiata de media de admitere a candidatului. 
(2) Personalul şcolii nu influenţează în nici un fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi 
consiliază, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate 
informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale 
completării unor opţiuni nerealiste. 
 Art.39. (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescatoare a 
preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire 
dorite. 
(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregatire la care 
predarea se face într-o limbă a unei minoritaţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de 
opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă respectivă, susţinând 
Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut si promovat proba 
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la Art. 10 din prezenta metodologie. În 
caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
(3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializarile 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 limbă modernă respectivă şi au pe fişa nota obţinută la 
această probă, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, opţiunea 
respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. 
 Art.40. Parinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate 
de învăţământ, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a 
acordat un cod. De asemenea, părinţii sunt informaţi cu privire la precizarile din Art.6, alin. (2) al 
prezentei metodologii. 
 Art.41. Exemplu de completare a opţiunilor: 
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informaticăa, liceu –cursuri de zi, din 
Liceul Minerva, care are în brosură 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 stiinţe sociale – cursuri de zi, care 
are în brosură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 
 2.   2 7 9 
3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescatoare a preferinţelor, prin 
precizarea codului alocat fiecarei opţiuni. 
4. Numele unitaţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive. 
 Art.42. Cu ocazia completării opţiunilor, parinţii si 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 brosură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea 
descrescatoare a preferinţelor exprimate. 
 Art.43. (1) Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa 
părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor 
semna fişa de înscriere. 
(2) Elevii si părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să 
verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişa cu opţiunile exprimate, având în vedere că o 
opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorita. 
 Art.44. (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în 
data de 30 iunie 2012, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu 



datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a 
VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi 
completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se 
doreşte repartizarea. 
(2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/parinţilor, care semnează de primire în 
registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: “fişa de 
înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării fişei: “participare la admitere în alt judeţ”. 
(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu aceasta fişă în judeţul în care doresc sa 
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 limba materna 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 cunostinţelor de 
limba maternă sau modernă şi, în perioada prevazută 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 computerizata se va face, pe masura completarii 
fişelor de înscriere, în perioada 5 - 8 iulie 2012 în baza unei programări facute de comisia de 
admitere judeţeana. Acolo unde există dotarea necesară şi personalul calificat, introducerea în baza 
de date computerizată a datelor din fişă şi a opţiunilor se va face direct la şcoala de provenienţă a 
absolventului. Informaţia în format electronic va fi transmisă, de asemenea, centrelor zonale de 
înscriere. 
(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 masură 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 
si 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 planificarii stabilite de comisia din şcoala, 
parinţii 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 pastrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de 
înscriere, iar fişa corectată se înmâneaza directorului, care o transmite parinţilor si 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 prevazută 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 ramâne ataşat fişei iniţiale. 
(5) De asemenea, în cadrul acestor sedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa 
numelui sau pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art. 33, precum şi 
corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă. 
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, 
pe lista de control afişată, a tuturor elevilor arondaţi centrului şi de a semnala comisiei de admitere 
judeţene neregulile sesizate. 



 Art.48. (1) După încheierea verificării fişelor listate din calculator şi corectarea 
eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de 
date comisiei de admitere judeţene, pâna la 10 iulie 2012. 
(2) Preăedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoţit de vicepreşedinte sau de un alt 
delegat, duce fişele de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean şi le predă, cu proces-verbal 
de predare-primire, preşedintelui comisiei de admitere judeţene.  Predarea fişelor originale se face 
până pe data de 10 iulie 2012. 
(3) Preşedintele comisiei de admitere judeţene, în mod direct, de pastrarea în siguranţa a fişelor 
originale. Acestea se pastrează în centrul judeţean de admitere timp de doi ani de la încheierea 
admiterii. 
 Art.49. În data de 11 iulie 2012, în intervalul de timp stabilit de catre Centrul Naţional de 
Admitere şi comunicat fiecarui judeţ, baza de date va fi transmisă de la centrul de admitere 
judeţean la C entrul Naţional de Admitere. Preşedintele fiecarei comisii de admitere judeţene va 
confirma telefonic şi în scris, până la data de 11 iulie 2012, ora 22, încheierea operaţiei de 
transmitere a bazei de date către Centrul Naţional de Admitere. 

Cap.7 Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 
 Art.50. (1) În data de 12 iulie 2012, Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date 
transmise de comisiile de admitere judeţene şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - 
candidaţi înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea 
computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc. - , 
pentru remedierea acestora. 
(2) Corectarea erorilor menţionate anterior se face până la data de13 iulie 2012 şi se confirmă la 
Centrul Naţional de Admitere, pâna la ora 22 a aceleiaşi zile. 
 (3) Până la data de 14 iulie 2012, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de 
clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescatoare 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 metodologie. 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, 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 
cunostinţelor de limbă modernă, prevazută în prezenta metodologie. 
(4) Pâna la data de 15 iulie 2012, centrele de admitere judeţene tiparesc şi afişeaza 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 descrescatoare 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. 
(5) La încheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judeţean transmite 
fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe 
filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afişată la sediul unitaţii 
respective, cel mai târziu până la data de 16 iulie 2012. 
 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 începerea 
cursurilor şcolare si care se află în una din situaţiile următoare: au participat si au rămas 
nerepartizaţi dupa 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 ramas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii 
care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţa sau la centrul 
special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. 
(3) În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini 
sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor 



pentru aceste probe se face în 16 iulie 2012, iar susţinerea probelor se face în perioada 17- 18 
iulie 2012. Afişarea rezultatelor finale se face în 19 iulie 2012. Candidaţii respinşi la probele de 
aptitudini si 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. 
 (7) Până la data de 23 iulie 2012, centrele de admitere judeţene tiparesc 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 descrescatoare a mediilor de 
admitere, cu unitatea scolară la care au fost admişi; 
b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ, după 
încheierea celei de a doua etape de admitere. 
 Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la a doua etapă 
de admitere, centrul de admitere judeţean transmite fiecărei unitaţi de învăţământ liceal de stat 
lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, lista 
care va fi afşată 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 repartizarii computerizate se 
efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza urmatoarelor acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) si certificatul de naştere, în copie legalizată; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişă medicală. 
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se 
consideră retraşi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru 
rezolvarea cazurilor speciale de catre 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 de stat transmit comisiei de admitere judeţene, până la data de 26 
iulie 2012, situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în 
sesiunea de admitere. 
 Art.54. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană rezolva situaţiile 
speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, 
redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru 
apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşita în baza de date computerizată a 
opţiunilor exprimate de elevi etc. 
 (2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, 
criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene, 
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, si sunt făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar. 
(4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere 
judeţene repartizeăză pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost 
repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevazută de prezenta metodologie 
şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile 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 doua etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se 
adresează comisiei de admitere judeţene în perioada menţionată la art.54, alin.(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 ramase libere. Repartizarea se face în perioada 6-7 septembrie 2012, ţinând cont de 
criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotarârilor comisiei de admitere judeţene. 
(2) Rezultatele repartizărilor efectuate de comisia de admitere judeţeană, conform alineatelor (1) 
şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, până la data de 10 septembrie 2012. 



(3) Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri 
vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostinţelor 
de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeţene pot decide organizarea unei noi 
etape de susţinere a acestor probe, în perioada   3 – 5 septembrie 2012. Graficul desfăţurării 
probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcute publice pâna la data de 1 august, prin 
afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial.  
Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie. 

Cap.8 Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 
si a candidaţilor pentru învăţământul special 

 Art.56. (1) Comisiile de admitere judeţene stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de 
Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2012, 
unităţile de învăţământ, specializările şi numarul de locuri alocate pentru candidaţii rromi, pe baza 
măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea 
situaţiei rromilor. 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 Generala 
Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali. 
(2) Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin 
planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. 
 (3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere 
judeţeana, 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 rromilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru 
aceştia trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din 
prezenta metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, 
culturale sau politice a rromilor, 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 asigură repartizarea candidaţilor 
rromi care au depus cereri până la data menţionata la alin. (3), pe locurile speciale pentru rromi, în 
ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. 
Repartizarea se face în sedinţa publică. 
(6) În situaţia în care locurile speciale pentru rromi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru 
rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la Art. 54. 
Art.57. (1) Înscrierea si repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special 
se organizează de către comisia de admitere judeţeană, în perioada 6 - 8 iulie 2012. 
(2) Locurile alocate învăţământul liceal special sunt anunţate în brosura de admitere, într-o listă 
separată, care va purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. Vor fi 
precizate în broşura locul şi data în care se va face repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 
special, precum si condiţiile specifice de înscriere (documente care să dovedeasca tipul şi gradul de 
deficienţă etc.). 
(3) Repartizarea pe locurile din unitaţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul 
de deficienţă, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în 
funcţie de opţiuni. 
(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţionala din clasa a VIIIa, 
pot participa, fară restricţii, la toate etapele admiterii prevazute de prezenta metodologie, atât 
pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru cele din învăţământul special. 
(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a 
VIII-a şi care solicită repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere judeţeană, în 
perioada 27 – 30 iulie 2012, după repartizarea celorlalţi candidaţi. În repartizarea acestor 
candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză si orientare şcolară şi profesionaă eliberate 
de comisia pentru protecţia drepturilor copilului. 
(6) În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, 
prevederile alin. (4) si (5) se aplica în mod corespunzator, înlocuind sintagma „Evaluarea 
Naţională” cu sintagma adecvată „examenul de capacitate”/ „testele naţionale”/ „tezele cu subiect 
unic”. 
 



Cap.9 Admiterea candidaţilor pentru învaţamântul 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 începerea cursurilor şcolare, se face la un 
centru special desemnat de inspectoratul şcolar. 
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24 iulie 2012, la centrul menţionat. 
Dosarele conţin urmatoarele acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, dupa caz, certificatul de casatorie, în copie 
legalizată; 
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din 
clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 
e) fişă medicală. 
(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în perioada 24-26 iulie 2012, pe 
locurile anunţate de inspectoratul şcolar în brosura de admitere. 
(6) Repartizarea se face în sedinţa publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în 
ordinea descrescatoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea 
naţională /tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/ examenul de capacitate. În a 
doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescatoare a mediilor de 
absolvire a claselor a V-a – 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. 

Cap.10 Dispoziţii finale 
 Art.59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot 
participa la admiterea în învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta 
metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe. 
 Art.60. (1) Brosura menţionata la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile 
corespunzătoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizează admitere în 
clasa a IX-a. 
(2) Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare menţionate la alin. (1), iar 
locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată. 
(3) Admiterea în unitațile de învațamânt particulare, autorizate sau acreditate, se face în 
conformitate cu metodologia stabilita de fiecare scoala, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
 Art.61. Elevii care au ramas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor 
încheia situaţia în perioada 25-26  august 2012 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de 
admitere judeţeană în perioada 6 - 7 septembrie 2012, conform prevederilor Art.55. 
 Art.62. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în 
conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) si (3), întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională 
sau la examenele prevăzute la art. 4 alin. (4), aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în 
perioada 6 -7 septembrie 2012, după repartizarea celorlalţi candidaţi. Repartizarea se face în 
ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. 
 Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi 
atrage dupa sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea 
falsului se face dupa încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 
 Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, 
decât este prevazut în prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a 
notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancţionate 
disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. 
 Art. 66. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană va analiza şi 
cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în strainatate şi, din 
aceasta cauza, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 
(2) Pentru aceşti absolvenţi, la media generala de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar 
rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. 



PLANUL DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2012-2013

Nr.c
rt. UNITATEA DE INVATAMANT

Nivel 
inv. Filiera Profil Bilingv Spec Specializare/domeniu

COD 
SPEC.

Nr. 
locuri

Ultima 
medie de 
admitere 

2011 Obs.

1 COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 185 28 7,43

2 COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI LIC THN TEH ELE Electric 187 56 5,21

3 COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI LIC THN TEH ELT Electromecanica 189 28 6,93

4 COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 188 56 6,22

5 COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI LIC THN TEH MEC Mecanica 186 28 5,50

6 COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBESTI-JIU LIC TER UMA FIL Filologie 161 28 7,08

7 COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBESTI-JIU LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 162 28 7,30

8 COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBESTI-JIU LIC THN TEH MEC Mecanica 163 56 4,40

9 COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC THN TEH TPL Industrie textile si pielarie 191 28 5,00

10 COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC THN TEH MEC Mecanica 190 112 4,37

11 COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC THN RES SIL Silvicultura 192 28 4,92

12 COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU LIC THN SRV COM Comert 111 28 7,84

13 COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU LIC THN SRV ECO Economic 110 140 8,26

14 COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU LIC THN SRV TAL Turism si alimentatie 112 56 8,06

15 COLEGIUL NATIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TG-JIU LIC TER UMA FIL Filologie 107 28 8,92

16 COLEGIUL NATIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TG-JIU LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 108 140 8,81

17 COLEGIUL NATIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TG-JIU LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 109 56 9,04

18 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU LIC TER UMA FIL Filologie 133 28 8,77

19 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 135 84 8,39

20 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 136 28 8,84

21 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU LIC TER UMA STS Stiinte Sociale 134 28 8,57

22 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU LIC TER UMA LFR FIL Filologie 114 28 6,69

proba de 
verificare 
a limbii 
moderne

23 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU LIC TER UMA FIL Filologie 113 56 8,72

24 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 117 28 8,68



25 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU LIC TER REA LEN MAI Matematica-Informatica 116 28 9,30

proba de 
verificare 
a limbii 
moderne

26 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 118 56 8,61

27 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU LIC TER UMA STS Stiinte Sociale 115 28 8,50

28 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI LIC TER UMA FIL Filologie 150 28 7,63

29 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 152 28 6,72

30 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 153 28 6,76

31 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI LIC TER UMA STS Stiinte Sociale 151 28 6,97

32 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU LIC TER UMA FIL Filologie 100 56 8,38

33 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 101 112 8,55

34 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 102 56 8,39

35 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN TEH CLP Constructii, instalatii si lucrari pub 140 28 6,36

36 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN SRV ECO Economic 142 56 8,10

37 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN TEH ELE Electric 138 28 7,29

38 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 139 56 7,51

39 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN RES IAL Industrie alimentara 144 28 7,62

40 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN TEH TPL Industrie textile si pielarie 141 28 6,95

41 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN TEH MEC Mecanica 137 84 5,06

42 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU LIC THN RES PRM Protectia mediului 143 28 8,07

43 COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC THN TEH CHI Chimie industriala 119 28 6,44

44 COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 121 28 6,64

45 COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC THN RES IAL Industrie alimentara 123 28 7,03

46 COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC THN TEH TPL Industrie textile si pielarie 120 28 5,00

47 COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC THN RES PRM Protectia mediului 122 56 7,03

48 COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" TG-JIU LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 127 56 5,59

49 COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" TG-JIU LIC THN RES PRM Protectia mediului 128 56 6,74

50 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG JIU LIC THN TEH CLP Constructii, instalatii si lucrari pub 194 28 4,75

51 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG JIU LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 195 28 4,62

52 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG JIU LIC THN TEH MEC Mecanica 193 28 4,84

53 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG JIU LIC THN RES PRM Protectia mediului 196 28 6,87

54 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG JIU LIC THN SRV TAL Turism si alimentatie 197 28 7,27

55 COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC TER UMA FIL Filologie 167 28 7,61



56 COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC THN SRV ECO Economic 168 28 7,09

57 COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 170 56 5,89

58 COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC THN TEH MEC Mecanica 169 28 4,44

59 COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC THN RES PRM Protectia mediului 171 28 6,36

60 COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 199 56 6,25

61 COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU LIC THN TEH MCO Materiale de constructii 200 28 4,83

62 COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU LIC THN RES PRM Protectia mediului 201 56 6,92

63 COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU LIC THN TEH MEC Mecanica 198 28 4,45

64 LICEUL TEHNOLOGIC  BUSTUCHIN LIC THN TEH CLP Constructii, instalatii si lucrari pub 165 28 6,23

65 LICEUL TEHNOLOGIC  BUSTUCHIN LIC THN TEH MEC Mecanica 164 28 7,32

66 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 179 28 7,85

67 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 180 28 7,72

68 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI LIC THN TEH CLP Constructii, instalatii si lucrari pub 183 28 6,44

69 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI LIC THN TEH ELT Electromecanica 184 56 7,08

70 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 182 28 7,44

71 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI LIC THN TEH MEC Mecanica 181 56 6,66

72 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRANCUSI"- PESTISANI LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 172 28 5,98

73 LICEUL TEHNOLOGIC "G-RAL C-TIN SANDRU" BILTA, RUNCU LIC THN TEH MEC Mecanica 175 28 6,22

74 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER LIC THN TEH MEC Mecanica 157 28 4,09

75 LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 158 28 6,47

76 LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI LIC THN TEH ELE Electric 160 28 5,00

77 LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI LIC THN TEH MEC Mecanica 159 56 5,23

78 LICEUL TEHNOLOGIC BIRSESTI LIC THN RES PRM Protectia mediului 132 28 3,85

79 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 TG-JIU LIC THN TEH ELE Electric 104 56 4,55

80 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 TG-JIU LIC THN TEH ELT Electromecanica 106 28 7,28

81 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 TG-JIU LIC THN TEH EAT Electronica automatizari 105 84 6,64

82 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 TG-JIU LIC THN TEH MEC Mecanica 103 28 6,00

83 LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA LIC THN TEH CLP Constructii, instalatii si lucrari pub 174 28 5,00

84 LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA LIC THN TEH MEC Mecanica 173 28 6,10

85 LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU, FARCASESTI LIC THN RES PRM Protectia mediului 166 28 4,64

86 LICEUL TEHNOLOGIC STOINA LIC THN TEH ELE Electric 176 28 5,59

87 LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 154 28 6,76

88 LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI LIC THN TEH ELE Electric 156 28 6,10



89 LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI LIC THN TEH MEC Mecanica 155 28 4,56

90 LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA LIC THN TEH MEC Mecanica 177 28 4,04

91 LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA LIC THN SRV TAL Turism si alimentatie 178 28 5,85

92 LICEUL TEORETIC NOVACI LIC TER UMA FIL Filologie 145 28 8,40

93 LICEUL TEORETIC NOVACI LIC TER REA MAI Matematica-Informatica 146 56 7,27

94 LICEUL TEORETIC NOVACI LIC TER REA STN Stiinte ale Naturii 147 28 7,27

95 LICEUL TEORETIC NOVACI LIC THN SRV ECO Economic 148 28 8,14

96 LICEUL TEORETIC NOVACI LIC VOC SPO SPR Sportiv FARA COD 28 7,17
probe de 
aptitudini

97
LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE "C-TIN 
BRAILOIU" TG-JIU LIC VOC ART ARP Arte plastice si Decorative FARA COD 28 6,36

probe de 
aptitudini

98
LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE "C-TIN 
BRAILOIU" TG-JIU LIC VOC ART MUZ Muzica FARA COD 28 6,75

probe de 
aptitudini

99 LICEUL VOCATIONAL SPORTIV TG-JIU LIC VOC SPO SPR Sportiv FARA COD 84 7,39
probe de 
aptitudini

100 LICEUL VOCATIONAL TEOLOGIC TG-JIU LIC TER UMA FIL Filologie 129 56 7,60

101 LICEUL VOCATIONAL TEOLOGIC TG-JIU LIC VOC TEO TOP Patrimoniu cultural FARA COD 28 5,69
probe de 
aptitudini

102 LICEUL VOCATIONAL TEOLOGIC TG-JIU LIC VOC TEO TOR Teologie ortodoxa FARA COD 28 5,50
probe de 
aptitudini

Admiterea candidatilor in invatamantul special

Repartizarea candidatilor pe locurile din cadrul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Tg-Jiu se va face in data de                                                                                                   
8 iulie  2012,ora 12,00, la sediul I

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tg-Jiu LIC Inv.de zi Profil servicii Domeniul turism si alimentatie Fara cod
12 locuri



UNITATEA DE INVATAMANT Nivel

Forma de 
invata-
mant Filiera Specializare/domeniu Nrloc Obs.

COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBESTI-JIU LIC Z THN MECANICA 1
COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU LIC Z THN TURISM SI ALIMENTATIE 3
COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI LIC Z TER STIINTE SOCIALE 1
COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU LIC Z TER STIINTE ALE NATURII 1
COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU LIC Z TER FILOLOGIE 1
COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC Z THN CHIMIE INDUSTRIALA 1
COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC Z THN INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE 1
COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU LIC Z THN INDUSTRIE ALIMENTARA 1
COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" TG-JIU LIC Z THN ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 1
COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC Z THN MECANICA 1
COLEGIUL TEHNIC MATASARI LIC Z THN ECONOMIC 1
COLEGIUL TEHNIC MOTRU LIC Z THN MECANICA 3
COLEGIUL TEHNIC MOTRU LIC Z THN CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 1
COLEGIUL TEHNIC MOTRU LIC Z THN INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE 1
LICEUL TEHNOLOGIC  BIRSESTI LIC Z THN PROTECTIA MEDIULUI 2
COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC Z THN MECANICA 4
COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC Z THN INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE 1
COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU LIC Z THN SILVICULTURA 1
LICEUL TEHNOLOGIC  NR.1 TG-JIU LIC Z THN ELECTRIC 2
LICEUL TEHNOLOGIC   NR.1 TG-JIU LIC Z THN ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 1
LICEUL TEHNOLOGIC   NR.1 TG-JIU LIC Z THN MECANICA 1
LICEUL TEHNOLOGIC "G-RAL C-TIN SANDRU" BILTA, RUNCU LIC Z THN MECANICA 1
LICEUL TEHNOLOGIC  BAIA DE FIER LIC Z THN MECANICA 1
LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN LIC Z THN CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 1
LICEUL TEHNOLOGIC DE PETROL TICLENI LIC Z THN ELECTRIC 1
LICEUL TEHNOLOGIC   TURCENI LIC Z THN CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 1
LICEUL TEHNOLOGIC   TURCENI LIC Z THN MECANICA 2
LICEUL TEHNOLOGIC   TURCENI LIC Z THN ELECTROMECANICA 1
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU LIC Z THN MATERIALE DE CONSTRUCTII 2
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU LIC Z THN ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 1
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU LIC Z THN MECANICA 1
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU LIC Z THN PROTECTIA MEDIULUI 1

Numarul locurilor alocate pentru candidatii romi in invatamanul liceal pentru anul scolar 2012-2013



LICEUL TEHNOLOGIC  BILTENI LIC Z THN MECANICA 2
COLEGIUL "GH.TATARESCU" ROVINARI LIC Z THN MECANICA 1
COLEGIUL "GH.TATARESCU" ROVINARI LIC Z THN ELECTRIC 2
COLEGIUL "GH.TATARESCU" ROVINARI LIC Z THN ELECTROMECANICA 1
LICEUL TEHNOLOGIC   ROSIA DE AMARADIA LIC Z THN MECANICA 1
LICEUL TEHNOLOGIC   STOINA LIC Z THN ELECTRIC 1
LICEUL TEHNOLOGIC   TISMANA LIC Z THN MECANICA 1
COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG-JIU LIC Z THN CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 1
COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG-JIU LIC Z THN MECANICA 1

LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE "C-TIN BRAILOIU  LIC Z VOC MUZICA 1
probe 
aptitudini

LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU, FARCASESTI LIC Z THN PROTECTIA MEDIULUI 1
LICEUL TEORETIC NOVACI LIC Z THN ECONOMIC 1

LICEUL VOCATIONAL  TEOLOGIC TG-JIU LIC Z VOC TEOLOGIE ORTODOXA 1
probe 
aptitudini

LICEUL VOCATIONAL TEOLOGIC  TG-JIU LIC Z TER FILOLOGIE 1

LICEUL VOCATIONAL SPORTIV  TG-JIU LIC Z VOC SPORTIV 1
probe 
aptitudini

NOTA: Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere jude�ean�  cu sediul la Inspectoratul Scolar 
Judetean Gorj,pan�  la data de 25 iunie  2012, ora 16. Orice cerere depus�  dup�  aceast�  dat�  nu mai este luat�  în considerare.

Candidatii din etnia romilor care concureaza pentru ocuparea  locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie sa prezinte la inscriere:                                                               
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă  este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizată ;
c) adeverinăă  cu notele si media generală  obăinute la Evaluarea Naăională  din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă  pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicală . 
f) o recomandare scrisă  din partea presedintelui unei organizaăii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită , prin care se atestă  apartenenăa lor la etnia 
romilor si nu faptul că  fac parte din respectiva organizaăie.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

În perioada  6 - 8  iulie 2012, comisia judeteană  de admitere asigură  repartizarea candidaăilor romi care au depus cereri până  la data de 25 iunie 2012.



Nr.crt. DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT LICEAL TELEFON
1 COLEGIUL "GHEORGHE TATARESCU" ROVINARI 0253371323
2 COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBESTI-JIU 0253463416
3 COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU 0353401701
4 COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU 0253211702
5 COLEGIUL NATIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TG-JIU 0253210235
6 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU 0253410322
7 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU 0253237710
8 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR ARGHEZI" - TIRGU CARBUNESTI 0253378354
9 COLEGIUL NATIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" TG-JIU 0253217830

10 COLEGIUL TEHNIC  MOTRU 0253410160
11 COLEGIUL TEHNIC "G-RAL GHEORGHE MAGHERU" TIRGU-JIU 0253214716
12 COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" TG-JIU 0253215550
13 COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" TG JIU 0253214401
14 COLEGIUL TEHNIC MATASARI 0253376883
15 COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG JIU 0253228006
16 LICEUL TEHNOLOGIC  BUSTUCHIN 0253475121
17 LICEUL TEHNOLOGIC  TURCENI 0253335012
18 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRANCUSI"- PESTISANI 0253277113
19 LICEUL TEHNOLOGIC "G-RAL C-TIN SANDRU" BILTA, RUNCU 0253278917
20 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 0253461203
21 LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI 0253233027
22 LICEUL TEHNOLOGIC BIRSESTI 0253214002
23 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 TG-JIU 0353806045
24 LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA 0253232582
25 LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU, FARCASESTI 0253372927
26 LICEUL TEHNOLOGIC STOINA 0253281292
27 LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI 0253234391
28 LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA 0253374335
29 LICEUL TEORETIC NOVACI 0253466352
30 LICEUL VOCATIONAL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE "C-TIN BRAILOIU" TG-JIU 0253213153
31 LICEUL VOCATIONAL SPORTIV TG-JIU 0253224843
32 LICEUL VOCATIONAL TEOLOGIC TG-JIU 0253237714



 
 
 

UNITATILE DE INVATAMANT  
in care se sustin probe de limba moderna si probe de aptitudini 

pentru admiterea in clasa a IX-a, anul scolar 2012-213 
 
 

 Inscrierea elevilor pentru sustinerea probelor de limba 
moderna si a probelor de aptitudini se face in perioada 28 -30 mai 
2012 , orele 8-16,00 

 
 
 

 
COLEGIUL NATIONAL “SPIRU HARET” TG-JIU 

 
Telefon/fax: 0253237710 

 
 Probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 
 

1. Proba de verificare a cunoştinţelor de limba franceză (scris) – 1 iunie, ora 9,00 
2. proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză (scris) – 1 iunie, ora 11,00 
3. Proba de verificare a cunoştinţelor de limba franceză (oral) – 1 iunie, ora 13,30 
4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză (oral) – 1 iunie, ora 13,30 

 
 
 

LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE ,, CONSTANTIN BRĂILOIU” 
Tel. 0253/213153, Fax. 0253/212684 

 
 
 

 CLASA MUZICĂ  
o SECŢIE INSTRUMENTALĂ 

1. Proba de instrument – joi 31.05.2012 , ora 9,00  
2. Recital instrumental  – joi 31.05.2012 , ora 12,00 
3. Auz melodic, dicteu melodic – vineri 1.06.2012 , ora 9,00 

 
o SECŢIE TEORETICĂ 

1.   Auz melodic şi solfegiu  – joi 31.05.2012, ora 9,00 
2. Dicteu melodic  – joi 31.05.2012 , ora 12,00 
3. Proba de aptitudini (instrument  sau interpretare vocală)  

–  vineri 1.06.2012 , ora 9,00 
 
o SECŢIE ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ  

                             (CANTO CLASIC ŞI CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC)  



1.Testarea calităţilor vocale  – joi 31.05.2012 , ora 9,00 
2. Proba de interpretare  – joi 31.05.2012 , ora 12,00 
3. Proba de aptitudini –  vineri 1.06.2012 , ora 9,00 
 
 

 CLASA ARTĂ DRAMATICĂ 
A. Proba de dicţie – joi 31.05.2012 , ora 9,00 
B. Proba de aptitudini muzicale – joi  31.05.2012 , ora 12,00 
 
 

 CLASA ARTE  VIZUALE 
A.  Proba de percepţie vizuală – joi  31.05.2012, ora 9,00 
B.  Proba de creativitate  - vineri  1.06.2012 , ora 9,00 
 
 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU 

 
Telefon/fax: 0253224843 

 
 

ADMITERE – CLASA a IX –a - ÎNV. ZI,  PROFIL SPORTIV 
 

Nr. locuri libere pentru candidaţii nelegitimaţi la unităţi 
sportive din judeţul Gorj şi legitimaţi la Liceul cu Program Sportiv Tg.-Jiu 

Atletism – 13 locuri  
Handbal fete – 12 locuri 

Handbal băieţi – 13 locuri  
Fotbal – 18 locuri  

Nr. locuri pentru candidaţii legitimaţi la cluburi şi asociaţii 
sportive din judeţul Gorj  - 28 ( clasă mozaic) 

 
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR – 28,29 ŞI 30 MAI   2012 – ORELE 8,00- 16,00 

SUSŢINEREA  PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE 
    31MAI 2012 ŞI  1 IUNIE    2011   CONFORM GRAFICULUI DE DESFĂŞURARE   

                                               
ACTE  NECESARE

- FIŞA DE ÎNSCRIERE ; 
  PENTRU  ÎNSCRIERE : 

- CERERE PENTRU SUSŢINEREA PROBEI  DE APTITUDINI SPORTIVE; 
- CERTIFICAT DE NAŞTERE ,COPIE LEGALIZATĂ ; 
- BULETIN DE IDENTITATE ,COPIE LEGALIZATA ;  
- AVIZ MEDICAL FAVORABIL PARTICIPĂRII LA PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE  

ELIBERAT DE MEDICUL ŞCOLAR  
- LEGITIMAŢIE ELIBERATĂ DE CLUBUL SPORTIV,  ASOCIAŢIA SPORTIVĂ , 

      PENTRU CANDIDAŢII CARE SUSŢIN PROBELE SPORTIVE,  LA CLASA 
 CONSTITUITĂ CU ELEVII LEGITIMAŢI  LA ALTE  UNITĂŢI SPORTIVE DIN JUDEŢUL GORJ . 
 
 
 



GRAFICUL 
DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE  

PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE  - CLASA a IX-a 
 

 

 
31  MAI    2012 – ORELE 730 – ÎNTÂLNIRE CU CANDIDAŢII ÎN CURTEA LICEULUI 

 31 MAI 2012 -  SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE DE CĂTRE CANDIDAŢII 

 
LEGITIMAŢI LA ALTE  CLUBURI ŞI ASOCIAŢII SPORTIVE  DIN JUD. GORJ 

ATLETISM  - ORELE  8 00-12 00  - STADION  
 
FOTBAL   - ORELE  8 00 – 12 00  - STADION  
 
LUPTE -BOX – KARATE - ORELE 8 00- 1200  - Liceul cu Program Sportiv  Tg.-Jiu 
 
TENIS DE CÂMP  - ORELE  8 00 –12 30– STADION  
 
BASCHET  - ORELE 8 00 - 12 30 - Liceul cu Program Sportiv  Tg.-Jiu 
 
VOLEI        - ORELE 8 30–12 30  - Liceul cu Program Sportiv  Tg.-Jiu 
 
1 IUNIE 2012  - SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE DE CATRE CANDIDATII  
NELEGITIMAŢI ŞI CANDIDAŢII LEGITIMAŢI LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.-JIU  
 
 
 
ATLETISM  - ORELE  8 00-12 00  - STADION  
 
HANDBAL – ORELE  8 00-12 00  - Liceul cu Program Sportiv Tg.-Jiu  
 
FOTBAL   - ORELE  8 00 – 12 00  - STADION  
 
 
 
 
 

LICEUL TEOLOGIC TG-JIU 
Telefon:0253237712, Fax:0253237714 

 
 
 

1 iunie   - vizita medicală (orele 9.30-12.30); 
               - probele de aptitudini (muzică şi dicţie) pentru clasa de  Teologie 

Pastorală (orele 13.00-16.00); 
               - probă practică pentru testarea aptitudinilor ,evaluată cu notă pentru 

clasa de Patrimoniu Cultural (orele 13.00-16.00); 
2  iunie – probă scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă 

(orele 10.00-12.00); 
5  iunie – afişarea rezultatelor; 
6 iunie - afisarea rezultatelor finale dupa contestatii 

 
      Dosarul de înscriere va cuprinde: 



1) Certificat de Botez - de la Preotul Paroh;  
2) Adeverinţă de la medicul de familie;   
3) Fisa de înscriere, în original, eliberata de unitatea de învăţământ gimnazial;  
4) Recomandarea Consiliului Parohial - de la Preotul Paroh;  
5) Binecuvântarea cultului ortodox - se eliberează la Liceul Teologic,după vizita 

medicală;  
6)  Foaie matricolă - clasele 1-8;  
7) Copie CN şi CI. 

 
 
 
 

LICEUL TEORETIC NOVACI 
Telefon:  0253466352 

 
Probele de aptitudini pentru filiera vocationala, profilul Sportiv 

pentru anul scolar 2012 – 2013 au loc in data de 2.06.2012, intre orele 
8,00-14,00, la sediul Liceului Teoretic Novaci. 
 
 
 
 

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU 
FRECVENTA REDUSA 

 
Planul de scolarizare pentru invatamantul seral: 
 
 1.Colegiul Tehnic „Henri Coanda” Tg-Jiu: 
  - profil tehnic, mecanica      -28 locuri 
 2.Grupul Scolar Ind. Rosia de Amaradia: 
  - profil tehnic, mecanica      -28 locuri 
 3.Liceul Tehnologic Rosia Jiu, com.Farcasesti: 
  - profil servicii, economic     -28 locuri 
 4.Liceul Tehnologic  Birsesti: 
  - profil resurse, agricultura      -56 locuri 
 1.Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu: 
  -profil tehnic, mecanica      -28 locuri 
  -profil tehnic, materiale de constructii   -28 locuri 
 2Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg-Jiu: 
  -profil tehnic: mecanica      -28 locuri 
  -profil tehnic: industrie textila si pielarie   -28 locuri 
 
Planul de scolarizare pentru invatamantul cu frecventa redusa: 
 
 1. Liceul Tehnologic Birsesti: profil real, stiintele naturii -112 locuri 
 2. Colegiul Tehnic Motru: profil real, matematica-informatica -28 locuri 
 3. Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu: profil real, stiintele naturii  -56 locuri 



  
Înscrierea la învăţământul seral si cu frecventa redusa a candidaţilor din 

seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor 
anului scolar 2012-2013, se face la  Inspectoratul Scolar Judetean Gorj. 

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24  iulie 2012, la  
Inspectoratul Scolar Judetean Gorj. 
Dosarele conţin următoarele acte: 
a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de nastere si 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) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele 
cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate 
e) fisa medicală. 
Repartizarea candidaţilor se face în perioada 24-26 iulie 2012. 

 
 
 

ADRESA CENTRULUI SPECIAL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
LICEAL  , ANUL ŞCOLAR 2012-2013: 

 
 -INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ, Str.Victoriei nr.132-
134 Tg-Jiu, tel.0253/241222; 0253/227177, fax: 0253/224750; 
0253/241222 
 
INFORMATIILE  DESPRE ADMITEREA IN LICEE , ANUL SCOLAR 2012-2013 
pot fi consultate la : 
 
Nivel national: 
http://admitere.edu.ro/2012 
Nivel local: 
Web: http://isj.gj.edu.ro  
E-mail: isjgorj@yahoo.com  
 
 

http://admitere.edu.ro/2007/�
http://isj.gj.edu.ro/�
mailto:isjgorj@yahoo.com�
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