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CUM UTILIZĂM BROŞURA!? 

 
 Informaţiile din această broşură sunt structurate astfel încât să aveţi acces la toate datele care vă vor permite să 

realizaţi cea mai potrivită alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a. Broşura cuprinde, de asemenea, graficul activităţilor 

legate de desfăşurarea admiterii în clasa a IX-a, anul şcolar 2011-2012; respectaţi cu stricteţe perioadele indicate şi, mai 

ales, verificaţi corectitudinea datelor completate în fişa de înscriere. 

 Dacă optaţi pentru filiera teoretică (profil real sau uman) sau filiera tehnologică (profil tehnic, servicii sau 

resurse naturale şi protecţia mediului), consultaţi Anexa 1 unde veţi găsi şi codurile corespunzătoare fiecărei poziţii din 

planul de şcolarizare. 

 Dacă optaţi pentru pentru una din clasele cu predare bilingvă din filiera teoretică (profil real sau uman) sau 

filiera tehnologică (profil tehnic, servicii sau resurse naturale şi protecţia mediului),  informaţiile referitoare la probele 

de limbă modernă, data, locul şi ora desfăşurării, le aflaţi de la secretariatele unităţilor şcolare unde aţi absolvit clasa a 

VIII-a sau de pe pagina noastră de internet (http://isj.hd.edu.ro). După susţinerea testului, dacă aţi obţinut cel puţin nota 

6, aceasta se trece în fişa de înscriere anexă, după care vă prezentaţi la şcoala unde aţi absolvit clasa a VIII-a pentru a vă 

completa opţiunile pe fisa de înscriere. 

 REPARTIZAREA PENTRU CLASELE CU PREDARE BILINGVĂ SE FACE 

COMPUTERIZAT ! 

 Pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în anexele cuprinzând planul de şcolarizare este 

precizată limba de predare, aceste poziţii fiind evidenţiate cu un marcaj; aceasta înseamnă că toate disciplinele de studiu 

sunt predate în limba respectivă.  Candidatul poate opta pentru aceste clase numai dacă a susţinut în cadrul Evaluării 

Naţionale, proba de limbă maternă (maghiară sau germană) sau proba de aptitudini lingvistice organizată de liceele 

respective, în perioada indicată în graficul admiterii. 

 Dacă optaţi pentru filiera vocaţională, la unul din profilurile: pedagogic, teologic, artistic sau sportiv, 

informaţiile referitoare la probele de aptitudini, data, locul şi ora desfăşurării acestora le puteţi afla de la secretariatele 

liceelor respective (adresa şi numărul de telefon se găsesc în prezenta broşură). 

 PENTRU CLASELE DE LA LICEELE VOCAŢIONALE NU EXISTĂ CODURI ! 

 ÎNSCRIEREA SE REALIZEAZĂ DIRECT LA SECRETARIATELE LICEELOR ! 

 Pentru a vă înlesni alegerea, în Anexa 1, veţi găsi şi ultima medie de admitere în sesiunea 2011, la 

specializările care au existat şi în anul precedent. 

  

ACORDAŢI MARE ATENŢIE: 

 mediei de admitere, comparativ cu ultima medie de admitere din anul şcolar precedent; 

 înscrierii unui număr suficient de opţiuni pe fişă; 

 primul criteriu de repartizare îl constituie media de admitere iar cel de-al doilea îl reprezintă opţiunea; 

 înscrierii opţiunilor în ordinea preferinţei: de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită; 

 limbii de predare - română, maghiară sau germană !!! 

 distanţei dintre şcoală şi domiciliu şi a posibilităţilor materiale pentru  navetă sau cazare. 

 

VERIFICAŢI DE MAI MULTE ORI CORECTITUDINEA DATELOR COMPLETATE ÎN FIŞA DE 

ÎNSCRIERE, RESPECTÂND TOATE ETAPELE INDICATE ÎN GRAFIC!!! 
 
 

Informaţii suplimentare găsiţi pe http://isj.hd.edu.ro/forum şi http://admitere.edu.ro/2012. De 

asemenea, puteţi suna la numărul de telefon 0254218813. 

      Vă dorim succes ! 

Comisia Judeţeană de Admitere în învăţământul liceal de stat 2012 

a Inspectoratului Şcolar Hunedoara 
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2012-2013 

Pregătirea admiterii 

1 mai 2012 Afişarea ofertei de şcolarizare / ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări 

profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări / domenii 

de pregătire, limbă de predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale 

ale elevilor de clasa a VIII-a. 

5 mai 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei 

a VlII-a şi părinţii acestora 

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

20 iunie 2012 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului 

Bucureşti, a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei 

elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 

3 iulie 2012 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere, către comisiile judeţene, a bazei de date cu mediile de admitere şi 

a ierarhiei judeţene 

4 iulie 2012 Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere 

Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu 

datele personale ale absolvenţilor claselor a VlII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la 

evaluarea naţională din clasa a Vlll-a, cu mediile de admitere 

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a Vlll-a. 

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

Probele de aptitudini 

24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe Ia probe de aptitudini 

28-30 mai 2012 înscrierea pentru probele de aptitudini 

31mai-2 iun.2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, 

către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini 

22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 

aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 

Actualizarea, de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţiortal a listelor candidaţilor declaraţi admişi la 

probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 

4 iulie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 

aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere 

5 iulie 2012 Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe 

de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă 

6 iulie 2012 Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care 

au susţinut probe de aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

28-30 mai 2012 înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

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

5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor Ia 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

6-7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor 

de limbă. 

11 iunie 2012 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a 

anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 

15 mai 2012 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

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

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

9-11 iulie 2012 înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 

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

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

diriginţii claselor a VIII-a. 

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

din judeţul pentru care solicită înscrierea 

5 - 8  iulie 2012 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere 
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6 - 9  iulie 2012 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date 

computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

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

listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată 

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

11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene, la Centrul Naţional de Admitere 

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

transmiterea modificărilor la comisia naţională 

13 iulie 2012 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

14 iulie 2012 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2012 -2013 

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

cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

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

16 -26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 

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

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

modernă sau maternă 

17-18 iulie 2012 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă 

19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi 

rezolvarea eventualelor contestaţii 

1 6 - 2 0  iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de 

opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii 

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

aptitudini. 

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau de limbă maternă 

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

22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de 

Admitere 

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

24 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile 

respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de 

stat 

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua 

etapă 

24 -26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere Ia şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 

26 iulie 2012 Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii 

candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 

27 -30 iulie 2012 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare 

computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au 

participat la primele două repartizări computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 

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

1 august 

2012 

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

3 septembrie 2012 înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

4-5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

6-7 septembrie 2012 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele 

anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior 

etapelor anterioare 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

1 mai 2012 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 

15 iulie 2012 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care 

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

23-24 iulie 2012 înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 -2013 

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

şcolar 2012 -2013, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă 
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Extras din metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2012-2013 

 

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

Absolvenţii clasei a VlII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare 

sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională 

constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. 

Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2012, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

  Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2012 – 2013 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada 

prevăzută de calendarul admiterii. 

Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. 

  Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a 

VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. 

         Calculul mediei de admitere se face astfel: 

MA
2

EN  ABS
 

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. 

 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 

VlII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

  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 VlII-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. 

  Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele 

obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. 

  Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la evaluarea 

naţională sunt inferioare notei cinci. 

  Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară 

notei cinci. 

  Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

  La liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe 

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

verificare a cunoştinţelor la limba maternă admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  

      Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în 

anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Naţională" cu sintagma „examenul de capacitate", pentru absolvenţii 

gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naţionale", pentru absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu 

sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a", pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. 

  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. 

 Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru 

licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care 

candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face 

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

profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare 

finanţate de la bugetul de stat. 

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: 

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

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

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

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

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

de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor 

naţionale. 

          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 de departajare egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la 

opţiunea solicitată.  
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          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. 

          În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit 

structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de 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. 

 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. 

 La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de 

aptitudini se face prin note. 

          Pentru profilul artistic - arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media 

finală de admitere se calculează astfel: 

MFA
MAAPT

2

)(3
 

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere calculată conform prezentei metodologii;  

MFA = media finală de admitere. 

           Pentru profilul artistic - muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel: 

MFA
MAAPT

2
 

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere calculată conform prezentei metodologii; 

     MFA = media finală de admitere. 

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

MFA
MAAPT

4

3
 

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere calculată conform prezentei metodologii;  

MFA = media finală de admitere. 

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

MFA
MANT

2
 

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

MA = media de admitere calculată conform prezentei metodologii; MFA = media finală de admitere. 

         În oricare variantă, media finală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

         La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins. 

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. 

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. Aprecierea acestei probe se face cu note. În 

situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută 

la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională"; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul 

unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face 

alte modificări ale anexei fişei de înscriere. 

  Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar 

constituie criteriu de departajare în cazul mediilor egale. 

  În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică decât 5, 

se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera 

anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională" şi fără 

a modifica în alt mod anexa fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă 

respectivă. 

     Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, 

îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

      Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obţinută la 

limba şi literatura maternă la evaluarea naţională" (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în care a studiat disciplinele la 

gimnaziu). 

      Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea 

Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susţină proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. 

Ei vor completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă. Şcolile generale de 

provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la Evaluarea Naţională pentru proba de 

limba şi literatura maternă. 
     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. 
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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 cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada menţionată în 

calendarul admiterii. 

      Evaluarea rezultatelor elevilor la această probă se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin 

nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de 

candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă Se va indica şi limba 

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

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

      În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se 

consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat proba va elibera 

anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă modernă" şi fără a modifica în alt mod fişa. 

În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective. 
      Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu 

această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii. 

      Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi 

promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia 

de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişă. 

      Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de 

admitere. În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu 

opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile de departajare egale, va fi 

declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

        Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în funcţie de 

programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar. 

        Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost repartizaţi la 

clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, 

fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă. 
 

Susţinerea probelor de aptitudini 
 

 Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 28-30 mai 2012. 

Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă 

modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit 

cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia Naţională de Admitere până la data de 1 martie. 

 Secretariatele şcolilor generale completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric 

personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la 

probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Anexele fişelor se eliberează 

solicitanţilor, până la data de 24 mai a anului în care se organizează admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În 

cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau 

modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere. Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate 

candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemnează clar natura documentului 

eliberat: "anexă la fişa de înscriere pentru admitere în licee" şi motivul eliberării acesteia: "participare la probe de aptitudini" sau 

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

Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 31 mai - 2 iunie 2012, în centrele stabilite de comisia de admitere 

judeţeană. Aceasta poate decide ca, 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. 

         Rezultatele vor fi afişate în dimineaţa zilei de 5 iunie 2012, la unităţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la 

unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele 

contestaţiilor se afişează până la data de 6 iunie 2012. 

  Odată cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unităţii de învăţământ care a organizat 

probele, se afişează, la loc vizibil, precizarea că listele afişate nu reprezintă listele candidaţilor admişi la clasele pentru care s-au 

susţinut probe de aptitudini 

      În ziua afişării rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, comisia de admitere judeţeană transmite fiecărui liceu care a 

organizat probe de aptitudini lista cu rezultatele la Evaluarea Naţională, în vederea calculării mediilor de admitere/mediilor finale 

de admitere pentru candidaţii care au promovat probele de aptitudini şi a stabilirii candidaţilor admişi la clasele vocaţionale. 

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,  pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face 

prin note; 

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

calificativ: admis-respins. 

Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate 

de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unităţii liceale la care s-au susţinut probele, până în data de 5 

iulie 2012. 

     În data de 5 iulie 2012, după afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţiala tatălui şi 

prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienţă a candidaţilor declaraţi admişi la 

probele de aptitudini, este transmis electronic şi în format tipărit comisiei de admitere judeţene. 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 
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perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care 

au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată. 

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, 

înscrierea se desfăşoară în perioada 28-30 mai 2012. 

     Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 31 mai-2 iunie 2012. 

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. 

  Rezultatele acestor probe vor fi afişate în dimineaţa zilei de 5 iunie 2012, la unităţile şcolare care l-au organizat. În 

aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde este prevăzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se 

afişează în data de 6 iunie 2012. 

     Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, primesc, 

de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, respectiv maternă, în zilele de 6-7 iunie 2012. 

      Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor, până la data de 11 iunie 2012. Anexele 

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

      Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, 

indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală 

pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, şi participă la repartizarea computerizată. 
 

Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor 
 

Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 5- 8 iulie 2012. La fiecare 

şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum şi un membru sau un 

delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează un proces-verbal de instruire. 

În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului, la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ. Elevilor şi părinţilor li se 

recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa 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 completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod 

necorespunzător mediei sale de admitere. 

Dirigintele clasei participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni 

realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. 

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. 

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru 

profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. 

     Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă 

a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba  maternă 

respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a la această disciplină, sau dacă au susţinut şi promovat proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării 

computerizate. 

     Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie 

codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă 

respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării 

computerizate. 

Părinţilor 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 

precizările privind repartizarea la filiera tehnologică. Aceste precizări sunt în pagina 4 a acestui ghid. 
 

Exemplu de completare a opţiunilor: 
Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu - cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în 

broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:   

1. 1 0 7 

Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în broşură codul 279, 

atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 

2. 2 7 9 

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

fiecărei opţiuni. 

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

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de 

secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, 

lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate. 

 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. 
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 Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa 

codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. 

 Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, până în data de 30 iunie 2011, 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. 

  Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest registru, 

se consemnează clar natura documentului eliberat: "fişă de înscriere pentru admitere în licee" şi motivul eliberării fişei: "participare 

la admitere în alt judeţ". 

  Aceşti candidaţi se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi. 

  Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată, într-un singur judeţ. 

 Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care au susţinut proba de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere 

de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă 

şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala 

generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. 

 În perioada 6 - 9 iulie 2012, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în 

prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. 

 În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia 

transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea 

fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de 

înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, pentru a fi semnată. 

           Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în 

perioada prevăzută în grafic. De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui 

său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă. 
 

Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor 
 

  Până la data de 14 iulie 2012, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat 

la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa 

de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare prezentate. Nu se iau în considerare: 

(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 

– 2013 şi nu sunt din promoţia curentă, 

(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, 

(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, 

prevăzută în prezenta metodologie. 

          Până la data de 15 iulie 2012, centrele de admitere judeţene tipăresc şi afişează în fiecare unitate de învăţământ 

gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la 

care au fost admişi; 

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

etape de admitere. 

   La încheierea primei etape a repartizării 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 pregătirii de 

bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 16 iulie 2012. 

 La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din 

seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013 inclusiv şi care se află în una 

din situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima 

etapă de admitere. 

Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare, completează fişa de opţiuni, în perioada 16 - 20 iulie 2012. 

În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. 

Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau 

la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. 

       În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 16 iulie 2012, iar susţinerea 

probelor se face în perioada 17-18 iulie 2012. Afişarea rezultatelor finale se face în 19 iulie 2012. Candidaţii respinşi la probele de 

aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă completează 

opţiunile în data de 20 iulie 2012 şi participă la repartizarea computerizată. 

      Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum şi corectarea 

eventualelor erori se fac în perioada 16-21 iulie 2012. 

      Până la data de 23 iulie 2012 Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua 

etapă de admitere. 

      Până la data de 24 iulie 2012, centrele de admitere judeţene tipăresc şi afişează, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, 

precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: 

a) lista candidaţilor din unitatea respectivă, admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolară la 

care au fost admişi; 
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b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, după încheierea 

celei de a doua etape de admitere. 

În perioada 24 - 26 iulie 2012, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de 

înscriere, cuprinzând actele de studii în original. 

      Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program 

afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: 

a) cererea de înscriere; 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); 

e) fişa medicală. 

      Candidaţii care, în perioada 24-26 iulie 2012, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 

corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană 

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

rezolvarea cazurilor speciale. 

      În perioada 27 - 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea 

computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau 

redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de 

date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. Tot în această perioadă vor fi repartizaţi de comisia judeţeană, 

candidaţii care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen la unităţile unde au fost repartizaţi şi a celor care nu au 

participat la primele două etape de repartizare cumputerizate. 

      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. 

      Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape 

de admitere şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene în perioada 27 - 30 iulie 2012 şi solicită 

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

anterior vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 6-7 

septembrie 2012, ţinând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene. 

      Dacă, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la clasele pentru 

care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere 

judeţene pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în perioada 1-6 septembrie 2011. Graficul desfăşurării 

probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcut publice până la data de 1 august, prin afişare la sediul unităţilor de 

învăţământ gimnazial.  

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 
 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 2011, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru 

candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei 

romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2012 

  Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita 

a 1-2 locuri suplimentare la clasă. 

       Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeţeană, până la data de 25 

iunie 2012, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. 

       Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la 

înscriere, pe lângă actele menţionate mai sus, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau 

politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva 

organizaţie. 

       În perioada 6-8 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană asigură repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri până 

la data de 25 iunie 2012, ora 16, pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza 

opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. 

       În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. 

  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de către comisia de 

admitere judeţeană, în perioada 9-11 iulie 2012. 

          Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni. 

       Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără 

restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă, cât şi pentru 

cele din învăţământul special. 

       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 şi orientare şcolară şi profesională eliberate de comisia pentru protecţia 

drepturilor copilului. 

    În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, se înlocuieşte în mod corespunzător, 

sintagma „Evaluarea Naţională" cu sintagma adecvată „examenul de capacitate"/ „testele naţionale"/ „tezele cu subiect unic". 
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Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani 

până la data începerii anului şcolar 2012-2013, se face la Inspectoratul şcolar. 

     Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

anului şcolar 2012-2013 este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de învăţământ gimnazial, până la data 

de 1 mai 2012. El este de asemenea anunţat în broşura cuprinzând informaţiile referitoare la admitere. 

     Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de începerii anului şcolar 

2012-2013 este anunţat de inspectoratul şcolar până la data de 15 iulie 2012 şi este afişat la sediul ISJ şi la centrul special. 
     Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23-24 iulie 2012,  la centrul menţionat. Dosarele conţin următoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 

b) certificatul de naştere cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, 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) fişa medicală. 

       Repartizarea acestor candidaţi se face în perioada 24-26 iulie 2012, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în broşura 

de admitere. Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele 

naţionale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a 

VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. 

Dispoziţii finale 
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. 

Ghidul candidatului va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzătoare despre liceele particulare, autorizate 

sau acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a.  Nu se vor aloca coduri pentru unităţile de învăţământ particulare, locurile 

respective nu vor participa la repartizarea computerizată. 

 Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilită de 

fiecare şcoală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în perioada stabilită şi 

vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană în perioada 6-7 septembrie 2012. 

În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, întrucât nu au participat la evaluarea 

naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, 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. 

Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din 

admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv 

pierde locul obţinut prin fraudă. 

Comisia Naţională de Admitere poate decide, în situaţii justificate, să afişeze în avans sau mai târziu, faţă de calendarul 

admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând  repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

În perioada 27 - 30 iulie 2012, comisia de admitere judeţeană va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor 

învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul 

clasei a  VIII-a. Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în 

anii de studiu parcurşi în România. Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere 

judeţeană şi sunt făcute publice până la data de 19 iulie 2012. 
 

 Graficul de desfăşurare al probelor de verificare a cunostinţelor de limbă modernă sau maternă 
Data  Proba de limbă modernă/maternă Locul de desfăşurare 

 

Joi 31.05.2012,  ora 14.00    

 
Limba engleză 

 

Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva  
Colegiul Naţional “Iancu de Hunedoara” Hunedoara 

Colegiul Naţional “I.C.Brătianu” Haţeg 

 

Joi 31.05.2012,  ora 16.00    

Limba germană-limba maternă  

 

Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva  

Colegiul Naţional “Iancu de Hunedoara” Hunedoara 
Colegiul Naţional “I.C.Brătianu” Haţeg 

 

Vineri 1.06.2012, ora  14.00             
Limba franceză                            

Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva  

Colegiul Naţional “Iancu de Hunedoara” Hunedoara 
Colegiul Naţional “I.C.Brătianu” Haţeg 

 
Vineri 1.06.2012, ora  16.00             

Limba germană-limba modernă    

Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva  

Colegiul Naţional “Iancu de Hunedoara” Hunedoara 

Colegiul Naţional “I.C.Brătianu” Haţeg 

Joi , 31.05.2012, ora  13.00             Limba maghiară Liceul Teoretic  “Teglas Gabor” Deva  
 

Graficul de desfăşurare al probelor de aptitudini 
 

Data  Proba de aptitudini Locul de desfăşurare 

Joi 31.05.2012,  ora 9.00      
Vineri 1.06.2012, ora  9.00                 

  Sâmbătă 2.06.2012 ora  9.00 

Atletism,gimnastica artistică şi aerobică, fotbal, lupte 

libere,  judo, volei, baschet, karate, canotaj, tenis de câmp 
Colegiul Naţional Sportiv ”Cetate” Deva  

Joi 31.05.2012, 9.00 – 14.00 
Vineri 1.06.2012, 9.00 – 14.00 

Vineri 1.06.2012, 9.00 – 12.00 

Muzica, Arte Pl., Arhitectura, proba 1    Muzica, Arte Pl., 
Arhitectura, proba 2 

Muzică bisericească 

Liceul Vocaţional “Sigismund Toduta” 

Deva 

Joi 31 mai 2012,  ora  9.00 Educatori - puericultori Liceul Teoretic ‘Sabin Dragoi” Deva 

Joi 31.05 – vineri 1.06.2012,  ora 14.00 Religie ortodoxa Liceul Vocational "Sf. Ecaterina" Prislop 
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LOCURI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
 

NR DENUMIREA UNITATII SPECIALIZAREA NR. LOCURI 

1 
LICEUL TEHNOLOGIC  "OVID DENSUŞIANU" 

CĂLAN  

Constructii si lucrari publice 12 

Industrie textila si pielarie 12 

 

UNITĂŢI ŞI LOCURI PENTRU INVĂŢĂMÂNT SERAL ŞI FRECVENTA REDUSĂ 
 

NR DENUMIREA UNITATII SPECIALIZAREA NR. LOCURI 

1 COLEGIUL "ION MINCU" DEVA Tehnic/constructii/seral 28 

2 COLEGIUL "ION MINCU" DEVA Tehnic/mecanic/seral 28 

3 LICEUL TEHNOLOGIC  HUNEDOARA Tehnic/Electric/seral 28 

4 COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA Tehnic/mecanic/seral 56 

5 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" PETROSANI Tehnic/ electronica automatizari /seral 28 

6 LICEUL TEHNOLOGIC  "CRISAN" CRISCIOR Tehnic/mecanic/seral 28 

7 LICEUL TEHNOLOGIC  "OVID DENSUŞIANU" CĂLAN  Tehnic/mecanic/seral 28 

8 COLEGIUL TEHNIC AGRICOL  'AL. BORZA' GEOAGIU Servicii/turism si alimentatie publica/seral 28 
 

LISTA LICEELOR 
 

NR DENUMIREA UNIITATII ADRESA TELEFON 

1 COLEGIUL NATIONAL "DECEBAL" DEVA  DEVA STR I DECMBRIE NR 2 0254212758 

2 LICEUL TEORETIC "TRAIAN" DEVA  DEVA STR T. MAIORESCU 30 0254220975 

3 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "D. HURMUZESCU" DEVA  DEVA STR MINERILOR NR 28 0254220240 

4 COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA  DEVA STR 22 DEC. NR 116 0254230739 

5 COLEGIUL NATIONAL SPORTIV “CETATE" DEVA  DEVA STR AXENTE SEVER 3 0254217015 

6 COLEGIUL “ION MINCU" DEVA  DEVA STR T. MAIORESCU 30 0254230564 

7 LICEUL TEORETIC "SABIN DRAGOI" DEVA  DEVA STR GH BARITIU NR 2 0254216826 

8 LICEUL VOCAŢIONAL  "SIGISMUND TODUTA" DEVA  DEVA STR C PORUMBESCU 0354805697 

9 LICEUL TEHNOLOGIC  “GRIGORE MOISIL” DEVA  DEVA STR TITU MAIORESCU 28 0254221280 

10 LICEUL TEORETIC  'TEGLAS GABOR" DEVA  DEVA STR. ANEMONELOR NR. 13 0254228080 

11 LICEUL TEORETIC “CIVITAS” DEVA particular  DEVA Bld-ul Unirii, Nr. 173A 0728108151 

12 LICEUL TEORETIC GHELARI  GHELARI STR. SALCIMULUI 6 0254735127 

13 COLEGIUL NATIONAL DE  INFORMATICA "TRAIAN  LALESCU" HUNEDOARA  HUNEDOARA STR. VICTORIEI NR. 23 0254717959 

14 COLEGIUL NATIONAL ”IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA  HUNEDOARA STR VICTORIEI 12 0254713341 

15 COLEGIUL ECONOMIC “EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA  HUNEDOARA STR AL. VLAHUT 1 BIS 0254711150 

16 LICEUL TEHNOLOGIC HUNEDOARA  HUNEDOARA STR TURNATORULUI 1 0254712391 

17 COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA  HUNEDOARA STR VICTORIEI NR. 17 0254711687 

18 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROSANI  PETROSANI STR 1 DEC. 19 0254541574 

19 COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA “CARMEN SYLVA” PETROSANI  PETROSANI STR SLATIOARA 054542683 

20 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROSANI  PETROSANI STR INDEPENDENTEI 1A 0254542252 

21 COLEGIUL TEHNIC  "DIMITIRIE LEONIDA" PETROSANI  PETROSANI STR 22 DECMBRIE 6 0254542482 

22 LICEUL ECONOMIC “APOLLONIUS” PETROSANI particular  PETROSANI STR 1 DECEMBRIE 1918 100 0354100707 

23 LICEUL TEORETIC LUPENI  LUPENI STR VIITORULUI 20 0254560905 

24 LICEUL TEHNOLOGIC  MINIER LUPENI  LUPENI STR TINERETULUI 43 0254560779 

25 LICEUL TEHNOLOGIC “RETEZAT” URICANI  URICANI STR REPUBLICII 16 0254511109 

26 COLEGIUL TEHNIC  "CONSTANTIN BRANCUSI" PETRILA  PETRILA STR REPUBLICII 196 0254550743 

27 COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN  VULCAN STR N TITULESCU 4 0254570563 

28 LICEUL TEHNOLOGIC  "CRISAN"  CRISCIOR  CRISCIOR STR. BUNEI 2 0254617004 

29 COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU" BRAD  BRAD STR LICEULUI NR 30 0254612641 

30 LICEUL TEHNOLOGIC  "OVID DENSUSIANU" CALAN  CALAN STR O DENSUSIANU 1 0254730610 

31 COLEGIUL NATIONAL  "I. C. BRATIANU" HATEG  HATEG STR MUNTII RETEZAT 3 0254770020 

32 LICEUL VOCATIONAL "SFÂNTA  ECATERINA" PRISLOP  HATEG PRISLOP 0372779207 

33 COLEGIUL NATIONAL "AUREL VLAICU" ORASTIE  ORASTIE STR GH LAZAR NR 8 0254241196 

34 LICEUL TEHNOLOGIC  "NICOLAUS OLAHUS" ORASTIE  ORASTIE STR O. GOGA NR 2 0254241389 

35 COLEGIU TEHNIC AGRICOL "ALEXANDRU  BORZA" GEOAGIU  GEOAGIU INDEPENDENTEI 15 0254248299 

36 COLEGIU TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR. "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA  SIMERIA SOS NATIONALA 13 0254260453 

37 LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR " ILIA  ILIA STR. T. VALDIMIRESCU 10 0254282524 

Liceul Economic “Apollonius” Petroşani şi Liceul Teoretic “Civitas” Deva, sunt unităţi de învăţământ particulare. 

Pentru anul şcolar  2012-2013, planul de şcolarizare este de: 

25 locuri, Servicii/ Economic la Liceul Economic “Apollonius” Petroşani; 

50 locuri, Stiinţe ale naturii la Liceul Teoretic “Civitas” Deva. 

Modalitatea de înscriere şi admitere o puteţi afla la secretariatul unităţilor, sau la telefoanele menţionate în tabelul de mai sus. 
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CODURILE SPECIALIZARILOR SI NUMARUL DE LOCURI PENTRU ADMITERE LICEU, 2012-2013 

DENUMIRE 
Cod 

specializa
re 

Limba 
de 

preda
re 

profil 
bilin
gv 

Denumire specializare 
Nr 

locu
ri 

Ultim

a 

medi

e 

2011 

Locu
ri 

rrom
i 

COLEGIUL NATIONAL 'DECEBAL' DEVA 
 

100 LRO REA   Matematică-Informatică 28 8.15  

101 LGE REA   Ştiinţe ale Naturii 28 6.82  

102 LRO REA LEN Matematică-Informatică 28 9.22  

103 LRO REA LEN Ştiinţe ale Naturii 28 9.37  

104 LRO REA LFR Ştiinţe ale Naturii 14 8.81  

105 LRO REA LGE Ştiinţe ale Naturii 14 9.11  

106 LRO UMA LEN Filologie 14 9.15  

107 LRO UMA LFR Filologie 14 8.05  

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' DEVA 

108 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 7.76  

109 LRO UMA LEN Filologie 14 7.66  

110 LRO REA   Matematică-Informatică 28 7.04  

111 LRO UMA LSP Filologie 14 7.31  

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 'DRAGOMIR 
HURMUZESCU" DEVA 

112 LRO TEH   Electric 28 4.25 2 

113 LRO TEH   Electronică automatizări 28 5.15 2 

114 LRO TEH   Mecanică 28 3.80 2 

COLEGIUL TEHNIC 'TRANSILVANIA' DEVA 

115 LRO TEH LEN Electronică automatizări 28 7.19 2 

116 LRO TEH   Electronică automatizări 28 7.40 2 

117 LRO TEH LIT Mecanică 28 6.62 2 

118 LRO TEH LFR Electric 28 5.68 2 
COLEGIUL NATIONAL  SPORTIV 'CETATE' DEVA 

 
LRO SPO   Sportiv 84 6.92 6 

COLEGIUL "ION MINCU" DEVA 120 LRO TEH   
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

28 
5.22 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" 
DEVA 

121 LRO SRV   Economic 28 4.07 2 

122 LRO SRV   Turism şi alimentaţie 28 6.05 2 

123 LRO SRV   
Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

28 
5.81 2 

LICEUL TEORETIC "SABIN DRAGOI" DEVA 

124 LRO REA   Matematică-Informatică 28 7.40  

125 LRO UMA   Filologie 28 7.85  

126 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 7.92  

 
LRO PED   Educator - puericultor 28  2 

LICEUL VOCATIONAL "SIGISMUND TODUTA" 
DEVA 

 
LRO ART   Muzică 28 5.69 2 

 
LRO ART   Arte plastice şi Decorative 28 7.73 2 

 
LRO ART   

Arhitectură, Arte ambientale 
şi Design 

28 
6.41  

 
LRO TEO   Muzică bisericească 28   

LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR" DEVA 
214 LMA REA   Matematică-Informatică 28 6.10  

215 LMA SRV   Turism şi alimentaţie 28 4.30  

LICEUL TEORETIC GHELARI 132 LRO REA   Matematică-Informatică 28 4.17  

COLEGIUL NATIONAL. INF. "T. LALESCU" HD 133 LRO REA   Matematică-Informatică 112 6.96 4 

COLEGIUL NATIONAL "IANCU DE 
HUNEDOARA" HUNEDOARA 

134 LRO UMA LEN Filologie 28 7.76  

135 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 7.31 2 

136 LRO REA   Matematică-Informatică 56 8.10 2 

137 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 56 7.77 2 

COLEGIUL ECONOMIC 'EMANUIL GOJDU' 
HUNEDOARA 

138 LRO SRV   Economic 56 7.13 4 

139 LRO SRV   Turism şi alimentaţie 56 7.20 4 

140 LRO SRV   Comerţ 28 6.88 2 

LICEUL TEHNOLOGIC HUNEDOARA 

141 LRO TEH   
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

28 
5.45 2 

142 LRO TEH   Electronică automatizări 28 5.82 2 

143 LRO TEH   Electric 28 4.70 2 

144 LRO RES   Protecţia mediului 28 6.50 2 

COLEGIUL TEHNIC 'MATEI CORVIN' 
HUNEDOARA 

145 LRO TEH   Mecanică 56 5.00 4 

146 LRO TEH   Electronică automatizări 28 5.91 2 

 
LRO SPO   Sportiv 28 7.50 2 

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" 
PETROSANI 

148 LRO UMA   Filologie 56 8.12  

149 LRO REA   Matematică-Informatică 56 8.59 2 

150 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 28 8.52  

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA 
"CARMEN SYLVA" PETROSANI 

151 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 28 7.57 2 

152 LRO REA   Matematică-Informatică 112 7.63  

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROSANI 

153 LRO SRV   Economic 56 7.19 4 

154 LRO SRV   Turism şi alimentaţie 84 6.91 6 

155 LRO SRV   Comerţ 28 6.56 2 
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COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" 
PETROSANI 

156 LRO TEH   Mecanică 84 5.41 6 

157 LRO TEH   Industrie textile şi pielărie 28 4.84 2 

158 LRO TEH   
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

28 
3.83 2 

159 LRO SRV   
Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

28 
6.27 2 

LICEUL TEORETIC LUPENI 

160 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 8.24 2 

161 LRO REA   Matematică-Informatică 56 7.36 4 

162 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 84 7.13 6 

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI 

163 LRO TEH   Mecanică 28 5.00 2 

164 LRO TEH   Electromecanică 28 5.00 2 

165 LRO TEH   
Fabricarea produselor din 
lemn 

28 
5.00 2 

166 LRO SRV   Turism şi alimentaţie 56 6.75 4 

LICEUL TEHNOLOGIC “RETEZAT” URICANI 
216 LRO TEH   

Fabricarea produselor din 
lemn 

28 
5.29 2 

217 LRO SRV   Turism şi alimentaţie 56 6.69 4 

COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRANCUSI" 
PETRILA 

167 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 6.63 2 

168 LRO UMA   Filologie 28 6.83 2 

169 LRO REA   Matematică-Informatică 28 6.63 2 

170 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 28 6.86 2 

171 LRO TEH   Electromecanică 28 5.73 2 

172 LRO TEH   Mecanică 28 4.50 2 

173 LRO SRV   Economic 28 6.83 2 

174 LRO SRV   Comerţ 28 6.30 2 

COLEGIUL TEHNIC 'MIHAI VITEAZU' VULCAN 

175 LRO UMA   Filologie 56 7.64  

176 LRO REA   Matematică-Informatică 28 8.10  

177 LRO TEH   Electronică automatizări 28 6.91 2 

178 LRO TEH   Mecanică 56 4.89 4 

179 LRO TEH   Electric 56 4.25 2 

180 LRO TEH   Industrie textile şi pielărie 28 5.09 2 

181 LRO TEH   Electromecanică 28 4.71 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "CRISAN" CRISCIOR 

182 LRO TEH   Mecanică 56 4.07 4 

183 LRO TEH   Electromecanic 28 4.85 2 

184 LRO RES   Industrie alimentară 28 5.92 2 

COLEGIUL NATIONAL 'AVRAM IANCU' BRAD 

185 LRO UMA   Filologie 56 7.35 2 

186 LRO REA   Matematică-Informatică 28 8.17  

187 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 56 7.57 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "OVID DENSUSIANU" 
CALAN 

188 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 28 6.71 2 

189 LRO TEH   Mecanică 56 3.29 2 

190 LRO TEH   
Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

28 
5.11 2 

COLEGIUL NATIONAL 'I.C. BRATIANU' HATEG 

191 LRO REA   Matematică-Informatică 28 8.39  

192 LRO UMA   Filologie 28 6.39  

193 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 56 7.14 4 

194 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 7.63  

195 LRO SRV   Turism şi alimentaţie 56 7.21 4 

LIC. VOCATIONAL "SF. ECATERINA" PRISLOP 
 

LRO TEO   Teologie ortodoxă 28 6.44  

COLEGIUL NATIONAL 'AUREL VLAICU' 
ORASTIE 

197 LRO UMA   Filologie 28 8.18 2 

198 LRO UMA   Ştiinţe Sociale 28 7.22  

199 LRO REA   Matematică-Informatică 56 6.95 4 

200 LRO REA   Ştiinţe ale Naturii 56 8.18 4 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" 
ORASTIE 

201 LRO TEH   Mecanică 28 4.81 2 

202 LRO TEH   Chimie industrială 28 4.32 2 

203 LRO RES   Protecţia mediului 28 6.54 2 

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL 'ALEXANDRU 
BORZA’ GEOAGIU 

204 LRO SRV   Economic 28 6.05 2 

205 LRO RES   Agricultură (veterinar) 28 5.66 2 

206 LRO RES   Silvicultură 28 5.31 2 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR 
'ANGHEL SALIGNY” SIMERIA 

207 LRO UMA   Filologie 28 6.92  

208 LRO REA   Matematică-Informatică 28 4.20  

209 LRO TEH   Mecanică 28 4.44 2 

210 LRO TEH   Electromecanică 28 5.76 2 

LICEUL TEORETIC 'SILVIU DRAGOMIR' ILIA 

211 LRO REA   Matematică-Informatică 28 4.22 2 

212 LRO UMA   Filologie 28 5.33  

213 LRO TEH   Mecanică 28 5.55 2 
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 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.   
     OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a  priorităţii opţiunilor candidatului. 
                          2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului: 

(de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                           1     2     3  

        *)  se completează doar pentru seriile precedente anului 2010 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 

       L. S.  
D i r e c t o r 



 

 

                                         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22.        23.        24.        25.        26.        27.        28.   

  29.        30.        31.        32.        33.        34.        35.   

  36.        37.        38.        39.        40.        41.        42.   

  43.        44.        45.        46.        47.        48.        49.   

  50.        51.        52.        53.        54.        55.        56.        

  57.        58.        59.        60.        61.        62.        63.   

  64.        65.        66.        67.        68.        69.        70.         

  71.        72.        73.        74.        75.        76.        77.         

  78.        79.        80.        81.        82.        83.        84.         

  85.        86.        87.        88.        89.        90.        91.               

  92.        93.        94.        95.        96.        97.        98.         

  99.      100.      101.      102.      103.      104.      105.         

106.      107.      108.      109.      110.      111.      112.         

113.      114.      115.      116.      117.      118.      119.         

120.      121.      122.      123.      124.      125.      126.         

127.      128.      129.      130.      131.      132.      133.         

134.      135.      136.      137.      138.      139.      140.         

141.      142.      143.      144.      145.      146.      147.         

148.      149.      150.      151.      152.      153.      154.         

155.      156.      157.      158.      159.      160.      161.         

162.      163.      164.      165.      166.      167.      168.         

169.      170.      171.      172.      173.      174.      175.   

176.      177.      178.      179.      180.      181.      182.         

183.      184.      185.      186.      187.      188.      189.         

190.      191.      192.      193.      194.      195.      196.         

197.      198.      199.      200.      201.      202.      203.         

204.      205.      206.      207.      208.      209.      210.         

211.      212.      213.      214.      215.      216.      217.               

218.      219.      220.      221.      222.      223.      224.         

225.      226.      227.      228.      229.      230.      231.         

232.      233.      234.      235.      236.      237.      238.         

239.      240.      241.      242.      243.      244.      245.         

246.      247.      248.      249.      250.      251.      252.   

253.      254.      255.      256.      257.      258.      259.   

260.      261.      262.      263.      264.      265.      266.   

267.      268.      269.      270.      271.      272.      273.   

274.      275.      276.      277.      278.      279.      280.   

281.      282.      283.      284.      285.      286.      287.         

 

 

 

       



Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba 

L. S. 
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  MINISTERUL EDUCAŢIEI ,  CERCETĂRII ,  TINERETULUI ŞI  SPORTULUI            Nr. înreg.______  /______- 2012        
  ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR    2012-2013                                                                                          

  pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă              

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                      z   z        l     l        a   a   a   a 
    

 Numele :                                                               Iniţ. tată:  Prenumele: 

 

                                                                                                                                                                     
 

Cod judeţ:                Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

 

Proba de limbă maternă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba:_____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea:________________________________________ 

Proba de limbă modernă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba: _____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

Limba:_______________ Nota:             ,                                         Limba: _____________Nota:            ,   

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 
 

Proba de aptitudini: 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 
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Pentru relaţii suplimentare, sunaţi la 0254218813 


