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Lista unităţilor de învăţământ liceal de stat din judeţul Olt 

 

 

Denumire unitate şcolară Adresă Telefon* Fax* 

COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA SLATINA STR N. BALCESCU NR 8 434710 434710 

COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA SLATINA STR BASARABILOR NR 33 414171 413081 

COLEGIUL NAŢIONAL VOCATIONAL "N.TITULESCU" SLATINA  SLATINA ALEEA ROZELOR NR 5 437444 437444 

COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I” SLATINA SLATINA STR STREHARETI NR 150 431562 412965 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN" SLATINA SLATINA STR CIREASOV NR 10 436210 436210 

COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA SLATINA STR PRIMAVERII NR 5 432507 432507 

COLEGIUL TEHNIC  METALURGIC SLATINA SLATINA STR  EC.TEODOROIU NR 8A 431446 432170 

COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU”  SLATINA SLATINA STR DRAGANESTI NR 35 431946 435164 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA SLATINA STR TOAMNEI NR 12 435182 412620 

LICEUL TEORETIC „PETRE PANDREA” BALS BALS STR. N.BALCESCU NR. 25 450162 450313 

COLEGIUL TEHNIC BALS BALS STR N.BALCESCU NR 213 451287 450126 

COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE BĂLCESCU” BALS BALS STR N.BALCESCU NR 47 451064 452719 

COLEGIUL NAŢIONAL "IONITA ASAN" CARACAL CARACAL STR N.TITULESCU NR 39 515260 515260 

COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL CARACAL STR V. ALECSANDRI NR 104 513374 511302 

LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL CARACAL STR PLEVNEI NR 13 512206 412206 

COLEGIUL TEHNIC  "MATEI BASARAB” CARACAL CARACAL STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 4 514381 514381 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU”  CARACAL CARACAL STR. V.ALECSANDRI NR.11 511697 511697 

COLEGIUL NAŢIONAL "A.I.CUZA" CORABIA CORABIA STR 1 MAI NR 5 561151 561151 

COLEGIUL TEHNIC „DANUBIUS”  CORABIA CORABIA STR BUCURESTI NR 29 560744 560744 

LICEUL TEORETIC "T.VLADIMIRESCU" DRAGANESTI-OLT DRAGANESTI-OLT STR N.TITULESCU NR 129 465262 465278 

LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI-OLT DRAGANESTI-OLT STR N.TITULESCU NR 308 466227  

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN  BRANCOVEANU” 
SCORNICESTI 

SCORNICESTI STR POMPIERILOR NR 17 460033 460033 

LICEUL TEORETIC „ION GH. ROSCA” OSICA DE SUS COMUNA OSICA DE SUS 418240  

LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT PIATRA-OLT STR ALEEA TINERETULUI NR 2 417009 417009 

LICEUL „ŞTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA POTCOAVA  462057 462057 

LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIRESTI COMUNA VITOMIRESTI 469310 469371 

LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU COMUNA IANCU JIANU 456003 456011 

LICEUL TEHNOLOGIC VALENI COMUNA VALENI 487717  

LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA COMUNA CRÂMPOIA 485238  

LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE COMUNA IZVOARELE 486194  

LICEUL TEHNOLOGIC „ION POPESCU CILIENI” CILIENI COMUNA CILIENI 534008  

LICEUL TEHNOLOGIC  TUFENI COMUNA TUFENI 483370  

    

SCOALA PROFESIONALA (INVATAMANT SPECIAL) BALS BALS STR N.BALCESCU NR 211B 452809  

*Prefixul la telefon si fax este 0249 

 

Centrul Special de înscriere pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a în alt judeţ este organizat la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

(Str. Ec.Teodoroiu nr. 8B – lângă Colegiul Tehnic Metalurgic, tel. 0249-410928) 

 

 

 

În perioada desfăşurării Admiterii în licee 2012,  vă sfătuim să apelaţi cu încredere la paginile oficiale web ale Ministerului   

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, http://www.edu.ro/index.php/articles/c307, ale portalului MECTS - Admitere 2012, 

http://admitere.edu.ro/2012, şi a  site-ului  Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, http://isjolt.ot.edu.ro unde veţi găsi întreaga 

Metodologie şi toate datele necesare unei orientări cât mai corecte. 

 

 

               
La realizarea informatizată a Admiterii în licee  şi-au adus aportul Ministerul Educaţiei,Cercetării  

Tineretului şi Sportului   http://www.edu.ro   şi firma SIVECO S.A   http://siveco.ro  

http://www.edu.ro/index.php/articles/c307
http://isjolt.ot.edu.ro/
http://www.edu.ro/
http://siveco.ro/
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Anexa  OMECTS nr. 5220 din 29.08.2011 

CALENDARUL ADMITERII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT   

pentru anul şcolar 2012-2013 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al 

municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

organizarea admiterii 

1 martie 2012 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a 

metodologiei de organizare a probei de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă 

Transmiterea, de către Comisia Naţională de 

Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa 

a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care 

doresc să participe la probele de aptitudini sau 

la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

1 mai 2012 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de 

formare profesională, concretizată în profiluri 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 

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile 

despre admitere 

5 mai 2012 Transmiterea în unităţile de învăţământ  

gimnaziale a broşurilor cuprinzând informaţiile 

legate de admitere 

Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile 

gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, 

precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a 

graficului şedinţelor de completare a opţiunilor 

de către absolvenţii clasei a VIII-a şi  părinţii 

acestora 

15 mai 2012 Transmiterea, la MECTS, a broşurilor de 

admitere ale fiecărui judeţ, în versiune 

electronică şi tipărită 

7 mai-1 iunie 

2012         

 

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru 

prezentarea procedurilor de admitere şi a 

planului de şcolarizare 

20 iunie 2012 

 

Transmiterea, către comisia de admitere 

judeţeană a bazei de date cuprinzând mediile 

generale de absolvire, precum şi a listei elevilor 

corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 

exmatriculaţi 

22 iunie 2012 

 

Transmiterea, de către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti către 

Comisia naţională de admitere a bazei de date 

cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

absolvenţilor clasei a VIII-a. 

3 iulie 2012 Transmiterea, de către Comisia naţ de admitere, 

către comisiile judeţene, a bazei de date cu 

mediile de admitere şi a ierahiei judeţene 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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 codul unităţii de 

învăţământ gimnazial, cu datele personale ale 

absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile 

generale de absolvire, cu notele şi mediile 

obţinute la  evaluarea naţională din clasa a  

VIII-a, cu mediile de admitere 

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al 

municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a 

VIII-a. 

5 iulie 2012 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii 

care solicită să participe la admitere în alt judeţ 

Probele de aptitudini 

24 mai  2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru 

elevii sau absolventii care doresc sa participe la 

probe de aptitudini 

28-30 mai  2012 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

31mai - 2 iunie  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 scris,  

către comisia de admitere judeţeană a listei 

candidaţilor declaraţi admişi la probele de 

aptitudini  

22 iunie 2012 Actualizarea, de către comisiile din liceele 

vocaţionale,a listelor candidaţilor declaraţi 

admişi la probele de aptitudini, prin eleminarea 

candidaţilor corigenţi, repetenţi, exmatriculaţi. 

4 iulie 2012 Transmiterea, de către comisia de admitere 

judeţeană/ a municipiului Bucureşti, către 

liceele vocaţionale care au organizat probe de 

aptitudini,a bazei de date judeţene cuprinzând 

mediile de admitere. 

5 iulie  2012 Validarea de către comisia de admitere 

judeţeană a listei candidaţilor admişi la 

liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 

aptitudini şi afişarea listei în unitatea de 

învăţământ liceal respectivă 

6 iulie  2012 Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de 

înscriere, de către candidaţii care nu au fost 

admişi la clasele pentru care au susţinut probe 

de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul 

Naţional de Admitere, a listei candidaţilor 

declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la 

care s-au susţinut probe de aptitudini 

 

29 iunie - 5 iulie 

2012 

Depunerea dosarelor de înscriere ale 

candidaţilor care au fost declaraţi admişi la 

liceele pentru care s-au susţinut probe de 

aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă 

24 mai 2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru 

elevii sau absolventii care doresc sa participe la 
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DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

28 – 30 mai 2012 Înscrierea pentru probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

31 mai – 2 iunie 

2012 

Desfăşurarea probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

5 iunie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, 

acolo unde metodologia permite acest lucru 

6 iunie 2012 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

Transmiterea, în format electronic, către 

comisia de admitere judeţeană, a listelor cu 

rezultatele finale  la  probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

6 - 7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de  la 

unităţile la care candidaţii au susţinut probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă  

11 iunie 2012 Depunerea  de către candidaţii care au participat 

la  probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de 

învăţământ gimnaziale absolvite  

13 iunie 2012 Transmiterea, în format electronic, către Centrul 

Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care 

au promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a 

candidaţilor pentru învăţământul special 

15 mai 2012 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

25 iunie 2012 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere 

a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

6 -8 iulie 2012 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale 

pentru romi 

9 –11  iulie 2012 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 

învăţământul  special 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 

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

părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a 

VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către 

absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte 

judeţe, la centrul special desemnat din judeţul 

pentru care solicită înscrierea 

 5-8 iulie 2012 Introducerea în baza de date computerizată a 

datelor din fişele de înscriere 

 6 -9 iulie 2012 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a 

fişelor editate de calculator, corectarea 

greşelilor în baza de date computerizată şi 

listarea fişelor corectate din calculator 

10 iulie 2012 Termenul limită pentru transmiterea bazei de 

date de la centrele de înscriere la centrul 

judeţean de admitere/al mun. Bucureşti, precum 

şi a listei absolvenţilor care nu participă la 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

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/al municipiului Bucureşti, 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/a municipiului 

Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia 

naţională 

13 iulie 2012 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii 

modificărilor 

14 iulie 2012 Repartizarea computerizată în învăţământul 

liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2012-2013 

15 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a 

listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din 

şcolile respective şi a listei cu locurile 

neocupate în unităţile de învăţământ liceal de 

stat din judeţ/municipiul Bucureşti. 

16 iulie 2012 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ 

liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea 

unitate 

16-26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la 

care candidaţii au fost repartzaţi 

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 si 

la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor 

contestaţii. 

16-20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către 

candidaţii care nu au participat la prima 

repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni 

de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima 

etapă a admiterii 

20 iulie 2012 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii 

care au fost respinşi la liceele/clasele care 

organizează probe de aptitudini. 

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii 

care au susţinut probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă 

maternă 

16-21 iulie 2012 Introducerea datelor în calculator, verificarea 

fişelor listate şi corectarea eventualelor erori 

22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de 

admitere judeţean şi la Centrul Naţional de 

Admitere 

23 iulie 2012 Repartizarea computerizată a candidaţilor 

din a doua etapă a admiterii 
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DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

24 iulie 2012 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în 

centrul special de înscriere a listelor cu 

absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din 

alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei 

cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ 

liceal şi profesional de stat 

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ 

liceal şi profesional de stat a listei candidaţilor 

repartizaţi în acea unitate în a doua etapă 

  24-26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la 

care candidaţii au fost repartizaţi 

26 iulie 2012 Transmiterea, de către unităţile de învăţământ 

liceal şi profesional 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 

repartizarea computerizată, a repartizării can-

didaţilor 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  

3 septembrie 2012 Înscrierea candidaţilor la liceele care organi-

zează probe de aptitudini sau probe de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  

4-5 septembrie 

2012 

Desfăşurarea  probelor de aptitudini sau a 

probelor de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau de limbă maternă 

  6-7 septembrie   

2012 

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care 

nu au participat la nicio repartizare sau nu au 

fost repartizaţi  în  etapele  anterioare, care nu  

s-au înscris în perioada prevăzută de 

metodologie sau care şi-au încheiat situaţia 

şcolară ulterior etapelor anterioare. 

10 septembrie 

2012 

Transmiterea către Centrul Naţional de 

Admitere a rezultatelor repartizării 

Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 

1 mai 2012 Anunţarea centrului special de înscriere pentru  

candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 

18 ani până la data 11 septembrie  2012 inclusiv 

15 iulie 2012 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ 

seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii 

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 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. 

 

 

Opţiuni pentru clase cu predare bilingvă 
 

Pentru clasele cu predare bilingvă, CODUL opţiunii 

completat în fişă este valid numai pentru candidaţii care au obţinut 

cel puţin nota 6 la proba de verificare a cunoştinţelor la limba 

modernă respectivă, pentru ceilalti canditati, inscrierea codului nu 

va fi luata în considerare la repartizarea computerizată. 

 

Candidaţii care optează pentru clasele cu predare bilingvă 

vor participa la repartizarea computerizată şi vor putea completa 

opţiuni la toate specializările corespunzătoare limbilor moderne la 

care au susţinut probe de verificare şi au obţinut cel puţin nota 6, pe 

baza fişei anexă care este depusă la secretariatul şcolii de 

provenienţă, pentru a fi anexată la fişa de înscriere.  

 

Licee cu clase care au predare in sistem bilingv 

Nr. 

crt. 
Denumirea unităţii de învăţământ Limba modernă 

1. Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina Engleză (EN) 

2, Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balş Engleză (EN) 

3. Liceul Teoretic „M. Viteazul” Caracal Engleză (EN) 

4, Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal Engleză (EN) 

 

 

Admiterea la clase cu profil artistic, 

sportiv, pedagogic, teologic şi militar 

 

Susţinerea probelor de aptitudini se desfăşoară în I etapă de 

admitere in  per.31 mai-2 iunie 2012, în a II-a etapă de admitere 

în 17-18 iulie 2012, sau pe 4-5 sept. 2012 conf. art.55(3) – în 

cazul în care rămân locuri libere.  

În judeţul Olt se pot susţine probe de aptitudini în urmatoarele 

centre: 

Nr. 

crt. 
Denumirea unităţii de învăţământ 

1. Colegiul Naţional Vocaţional „N. Titulescu” Slatina 

2. Liceul cu Program Sportiv Slatina 

Planul de scolarizare la liceele vocationale este la pagina 10. 

Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini se inscriu, 

pe baza prezentării celor 2 fişe, imediat ce s-au dat rezultatele 

finale în liceele vocaţionale unde sunt admişi, astfel: 
a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere la profilul 
artistic, sportiv, teologic, unde aprecierea probelor se face cu note; 

b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la profilurile 

pedagogic şi militar, unde aprecierea probelor se face cu calificative. 

 

ALGORITMUL DE REPARTIZARE  

şi modalităţi de departajare 

1. Repartizarea computerizată se face ordonând candidaţii în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere pe judeţul respectiv şi 

încercându-se   plasarea   fiecărui   candidat,   strict în această ordine, 

la una din opţiunile exprimate de candidatul respectiv. 

Art.4(12)”.Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, 

care au susţinut de mai multe ori examenul de capac./testare 

naţională, se ia în calculul mediei de admitere, cea mai mare medie 

din prezentările succesive la examenul de capac./testare naţională, 

Media de admitere se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.” 
 

Conform art.5(2), „În cazul în care doi candidaţi au medii de 

admitere egale, ei vor fi departajaţi  folosind, în ordine, următoa-

rele criterii:  

 În judeţul Olt,  proba de verificare la limba engleză se 

desfăşoară, în data de 31 mai 2012 (sau 17 iulie 2012 în cazul în 

care rămân locuri în etapa a II-a, sau pe 4 sept.2011 conf. 

art.55(3)) la Colegiul  Naţional  „Radu Greceanu”  Slatina, Liceul 

Teoretic „Petre Pandrea” Balş    şi   Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Caracal.   
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a)nota obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 

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

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

Evaluării Naţionale ;  

d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării 

Naţionale ;” 

Media de admitere pentru absolvenţii din promoţia 2012:   

2

EN ABS
MA


  

unde:EN=media gen.. obţinută la Evaluarea Naţ susţinută în clasa a VIII-a 
ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 

MA=media de admitere, care se calculează cu 2 zecimale fără rotunjire 
 

Media de admitere pentru absolvenţii din promoţii anterioare 

anului 2012 se calculează înlocuind media generală obţinută la 

evaluare cu media la examenul de capacitate pentru absolvenţii de 

până în anul 2003 inclusiv / media la testele naţionale pentru 

promoţiile 2004-2007/media la tezele cu subiect unic susţinute în 

clasa a VIII-a pentru promoţiile 2008-2009. 

 

 Observaţie – toate mediile se calculează cu 2 zecimale fără 

rotunjire 

 

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima 

opţiune validă la care există locuri libere. 

Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima 

opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. 

Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; in cazul în 

care opţiunea este validă şi mai există locuri la această opţiune, este 

considerat admis la această opţiune şi se trece la următorul candidat; 

altfel se verifică a doua opţiune de pe fişă, etc. 

Observaţie:   O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de 

candidat nu există sau opţiunea aleasă necesită dată proba la limba 

modernă (cazul claselor cu predare bilingvă) şi candidatul nu a 

susţinut-o. Nu se trece o opţiune de 2 ori. 

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile 

exprimate pe fişă, el rămâne nerepartizat în prima etapă de admitere 

şi va trebui să participe la a doua etapă de admitere, oganizată numai 

pe locurile rămase libere din prima etapă, la liceu. 

Situaţia poate apare şi în cazul în care candidatul nu a exprimat 

suficiente opţiuni, opţiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui 

de alţi candidaţi care au medii mai mari. 

  Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un număr 

suficient de opţiuni pentru ca această situaţie să nu apară. 

  Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi 

candidaţii să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi 

realiste !  
 
 

Completarea fişelor de înscriere 
 

În vederea completării fişei de înscriere vă rugăm să aveţi în 

vedere următoarele: 

1. Informaţii generale:  

 Formularele se completează cu majuscule  

 A nu se depăşi căsuţele alocate  

 Completaţi cu atenţie  

2. Verificările necesare:  

 Verificaţi corectitudinea notelor, calculul mediilor (atenţie, se 

calculează prin trunchiere, nu rotunjire !), şi a codurilor aferente 

liceelor  pentru care aţi optat. 

 Părintele este obligat să verifice corespondenţa dintre fişa 

originală şi fişa de control tipărită de sistem . Vă recomandăm 

ca, după completarea opţiunilor pe fişa de înscriere originală, să 

o transcrieţi cu mare atenţie pe fişa model din această broşură. 

 La afişarea listelor de candidaţi pentru licee, (înainte de 

repartizare) verificaţi corectitudinea informaţiilor  
 

ATENŢIE!!  

MEDIILE SE CALCULEAZA PRIN TRUNCHIERE, ŞI NU 

PRIN ROTUNJIRE: Ex: nota 7.757 = nota 7.75 
  

3. Mod de completare:  
 

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

 Atenţie la prioritatea opţiunilor! Prima opţiune scrisă este şi 

prima luată în considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este 

esenţial în algoritmul repartizării. 

 Pe fişă nu trebuie să existe coduri duble (al doilea se anulează 

automat).  

 Un candidat nu poate opta pentru o specializare bilingvă, decât 

dacă a susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă din cadrul specializării.  

 In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe 

domenii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in 

functie de optiuni. 

4. Sfaturi pentru completarea fişelor:  

 Completaţi opţiunile ţinând cont de media dvs., de şansele reale 

de a fi admis la un anumit liceu, şi nu în ultimul rând de 

preferinţe  

 De exemplu, puteţi completa primele 5 opţiuni cu liceele la care 

media de admitere în anii anteriori a fost superioară mediei dvs., 

următoarele 20 de opţiuni cu licee la care aveţi şanse reale de 

admitere, şi restul opţiunilor cu liceele rămase.  

5. Observaţie: Câmpul Nr. înreg., care se găseşte în partea dreaptă - 

sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care 

îl va primi fişa de înscriere din partea şcolii de provenienţă. 

6. Exemplu de completare a opţiunilor (conf. Art.41 din Metodologie): 

1); „Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-

informatică, liceu -cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în 

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

 

2);   Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea 

ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci 

elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 

 

3);   Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod, în 

ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat 

fiecărei opţiuni. 

Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite spre 

exemplificare sunt fictive.” 
 

IMPORTANT 

Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a 

Art.3 din Metodologie prevede: „(1) Conform legii, învăţământul 

obligatoriu este învăţământ de zi…. 

(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2012, indiferent de 

vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare, care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii 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 data începerii cursurilor anului şcolar, 

se înscriu în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu 

frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.” 

„Art.30.(1) Candidaţii pot participa la repartizarea compute-

rizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru 

admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada 

prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au 

absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).  

Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se înscriu la 

centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, 

în perioada prevăzută de grafic.”  

 

Depunerea dosarelor de înscriere la învăţământul de zi 

 

Art.53 din Metodologie prevede: „(1) În perioada 16-26 iulie 2012, 

absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, 

1 0 7 

2 7 9 
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 dosarele de înscriere, cuprinzând următoarele 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 me-

diei generale); 
e) fişa medicală.” 

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin.(1), NU îşi 

depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 

corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate 

pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 

judeţeană/a mun.  
 

Repartizarea candidaţilor romi 
 

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

stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin 

afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2012, 

unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate 

pentru candidaţii romi…..   

(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 pe clasă. 

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se 

primesc, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, 

până la data de 25 iunie 2012, ora 16. Orice cerere depusă după 

această dată nu mai este luată în considerare. 

(4) Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea 

locurilor alocate distinct pentru aceştia, trebuie să prezinte la 

înscriere, pe lângă actele precizate la Art. 53 din prezenta  

metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei 

organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, 

prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul 

că fac parte din respectiva organizaţie.” 

 

În data de 6 iulie 2012 ora 9,30 in sala de şedinţe a 

Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina va avea loc 

repartizarea candidaţilor romi în şedinţă publică, în 

ordinea mediilor de admitere şi în conformitate cu planul 

de şcolarizare prezentat mai jos. 

 

Dispoziţii generale pentru secretariatele şcolilor 
 

Art.21. (1) Secretariatele şcolilor generale completează cu datele 

personale si elibereaza anexele fişelor de înscriere ale elevilor care 

doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă, până în data de 24 mai  2012. 

Aceste fişe anexă vor însoţi fişa de înscriere computerizată.  

(2) Anexele fişelor/fisa de inscriere a acestor candidaţi va fi 

înmânata candidatului/părinţilor, care semnează de primire în 

registrul şcolii (inclusiv a celor care pleacă în alte judeţe), prin 

consemnarea în clar a naturii documentului eliberat „anexă la  fisa 

de inscriere pentru admitere” si motivul eliberarii ”participare la 

probe de…” sau „inscriere in judetul….” .  
Conform art.48. până în data de 9 iulie 2012, se transmite listat şi pe 

suport electronic comisiei judeţene de admitere tabelul cu numele şi 

prenumele elevilor din şcoală, care NU participă la admiterea  

computerizată impreuna cu fişele de înscriere originale şi baza de 

date, (în formatul prezentat mai jos):  

 

Nume  

candi-

dat 

Initiala 
tatălui 

Prenume 
candidat 

Cod 

numeric 

personal 

Şcoala 

prove-

nienţă 

Media de 
admitere 

Motivul (plecat 

in alt judet, 
admis la lic. voc. 

refuz, ) 

 

Conform art.24(2) şi art.25(6) Se predă la centrul de admitere 

judetean în data de 22 iunie 2012 LISTAT şi PE SUPORT 

ELECTRONIC lista candidaţilor care au promovat probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi lista candidaţilor 

admişi la liceele vocaţionale, pentru validarea de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean a rezultatelor, în următorul format : 

 

Nume  
candi-

dat 

Init. 
tatălui 

Prenume 

candidat 

Cod 

numeric 

perso-

nal 

(CNP) 

Şcoala 

de 

prove-
nienţă 

Jud. 

de 

prove-
nienţă 

Media 

de 

admi-

tere 

Media 
admitere 

calc. in 

urma 

probelor 

Specia-

lizarea 

 

Art.53. (4) Unităţile de învăţământ liceal transmit comisiei 

judeţene de admitere, până la data de 26 iulie 2012, situaţia 

locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi 

repartizaţi în sesiunea de admitere. 
Art.54. (1) În perioada 27-30 iulie 2012, comisia de admitere 

judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea 

computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistri-

buirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri 

rămase libere etc. prin respectarea, în toate cazurile, a criteriului 

referitor la media de admitere. 

În conformitate cu art.55 (1) absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au 

înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la 

cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se 

adresează comisiei  de admitere judeţene în perioada menţionată la 

art.54 aliniatul (1), precum şi cei care şi-au incheiat situaţia şcolară 

ulterior desfăşurării etapelor de admitere menţionate anterior, aceştia 

îşi pot depune dosarele pe locurile rămase libere in perioada 1-7  

septembrie 2012.  

În aceeaşi categorie intră şi elevii care au situaţia neîncheiată la 

sfârşitul semestrului al doilea, şi care o pot încheia în perioada    

25-31 august 2012 (conf. art.61). 

Liceele au obligaţia să transmită toţi elevii înscrişi după repartizarea 

computerizată până în data de 7 septembrie 2012 comisiei judeţene 

în format electronic şi pe hârtie conform tabelului: 

 

Nume   
Initiala 

tatălui 
Prenume  

Cod 

numeric 

personal 
CNP 

Şcoala  
prove-

nienţă/ 
judeţ 

Media 

de admi-

tere 

Specia-

lizare/ 

Domeniu 

COD 

specia-

lizare 

 

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special 

 

„Art.57.(1)Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din 

unităţile de învăţământul special se organizează de către comisia 

judeţeană de admitere, în perioada 9-11iulie 2012”.  

(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut 

Evaluarea Naţională, şi care solicită repartizarea în învăţământul de 

masă printr-o cerere depusă  la comisia de admitere judeteană, pot 

fi repartizaţi în perioada 9-11 iulie 2012. Dosarul cuprinde  

certificatul de expertiză şi orientare şcolară, adeverinţă cu media de 

absolvire a claselor V-VIII, copie după certif. de nastere.  
 

Inscrierea şi repartizarea candidaţilor se organizează în jud. Olt 

la Şcoala de Arte şi Meserii Balş pe baza pezentării de  

documente care să dovedească tipul şi gradul de deficienţă.  

 

 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012 - 2013 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 

(admitere pe bază de dosar special) 

N
r
. 

c
r
t.

 Denumirea unităţii de învăţământ, 

filiera, profilul – specializarea N
r.

 

lo
cu

r

i 

1 Şcoala Profesionala (învăţământ special) Balş  

Mecanică – confecţioner tâmplărie de 

aluminiu şi mase plastice 
12 

Agricultura – agricultor culturi de camp 12 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012 - 2013 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  
Filiera teoretică şi tehnologică  

(repartizare computerizată) 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, 

profilul/domeniu–specializ. 

Nr. locuri 
Ultima medie 

de intrare 

2011 

COD 

opţiune 

1 Colegiul Naţional Vocaţional "NicolaeTitulescu" 
SLATINA 

filiera teoretică - profil real 

matematică informatică   84 7,82 103 

filiera teoretică - profil uman 

filologie  84 8,15 104 

2 Colegiul Naţional "Radu Greceanu" SLATINA 

filiera teoretică - profil real 

matematică-informatică 140 8,30 105 

ştiinţe ale naturii 56 8,05 106 

filiera teoretică - profil uman 

filologie bilingv engleză 28 7,54 107 

filologie 28 8,71 108 

ştiinţe sociale 28 8,20 109 

3 Colegiul Naţional "Ion Minulescu" SLATINA 

filiera teoretică - profil real 

matematică-informatică 112 9,03 110 

ştiinţe ale naturii 84 8,41 111 

filiera teoretică - profil uman 

filologie  56 8,50 112 

ştiinţe sociale 28 8,98 113 

4 Colegiul Tehnic „Ion Mincu”  SLATINA 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul  

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
4,40 114 

tehnician în construcţii şi 

lucrări publice 
28 

domeniul – electronică-automatizări 
- 115 

tehnician operator tehnică de calcul 28 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul  

estetica şi igiena corpului omenesc 4,77 116 

coafor stilist 28 

5 Colegiul Tehnic "Alexe Marin" SLATINA 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniu electric 

6,84 117 
tehnician in instalaţii electrice 28 
tehnician electrician electronist 

auto 
28 

domeniul – electronică-automatizări 
4,32 118 

tehnician în automatizări 28 
domeniul - mecanică 

- 119 
tehnician mecatronist 28 

tehnician proiectant CAD 28 

tehnician in transporturi 28 

6 Colegiul Economic "P.S.Aurelian" SLATINA 

   filiera tehnologică - profil tehnic  

domeniul industrie textilă şi pielărie 
5,26 120 

tehnician designer vestimentar 28 

  filiera tehnologică - profil servicii  

domeniul economic 

6,99 121 tehnician în activităţi 

economice 
112 

domeniul comerţ 
6,75 122 

tehnician în activităţi de comerţ 56 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, 

profilul/domeniu–specializ. 

Nr. locuri 
Ultima medie 

de intrare 

2011 

COD 

opţiune 

domeniul turism şi alimentaţie 

7,27 123 tehnician în gastronomie 28 

tehnician în hotelărie 28 

domeniul  

estetica şi igiena corpului omenesc 6,28 124 

coafor stilist 56 

7 Colegiul Tehnic Metalurgic  SLATINA 

filiera tehnologică - profil tehnic  

domeniul - mecanică 

4,75 125 
tehnician proiectant CAD 28 

tehnician in mecatronist 28 
tehnician mecanic pt.intreţinere 

şi reparaţii 
28 

domeniul – electronică-automatizări 

5,52 126 tehnician operator tehnică de 

calcul 
28 

domeniu electric 
- 127 

tehnician în instalaţii electrice 28 

domeniu chimie industrială 
- 128 

tehnician în chimie industrială 28 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul protecţia mediului 
nou 129 

tehnician chimist de laborator 28 

8 Colegiul Naţional Agricol "Carol I " SLATINA 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul agricultură 
3,99 130 

tehnician veterinar  28 

domeniul protecţia mediului 
nou 131 tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului 
28 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul  economic 
- 132 

tehnician în administraţie 28 

9 Liceul Teoretic „Petre Pandrea” BALŞ 

filiera teoretică - profil real 

matematică – informatică 

bilingv engleză 
28 7.80 133 

ştiinţe ale naturii 28 5,78 134 

filiera teoretică – profil uman 

filologie  56 7,44 135 

ştiinţe sociale 28 7.97 136 

10 Colegiul Tehnic BALŞ 

filiera teoretică - profil real 

matematică – informatică  28 6,65 137 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul - mecanică 

- 138 
tehnician prelucrari mecanice 28 

tehnician prelucrari la cald 28 

tehnician în transporturi 28 

domeniul – electronică-automatizări 
7,50 139 

tehnician în automatizări 28 

domeniul industrie textilă şi pielărie 
6,77 140 

tehnician designer vestimentar 28 
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Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, 

profilul/domeniu–specializ. 

Nr. locuri 
Ultima medie 

de intrare 

2011 

COD 

opţiune 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul economic 

nou 141 tehnician în activităţi 

economice 
28 

11 Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” BALŞ 

filiera tehnologică - profil servicii  

domeniul  

estetica şi igiena corpului omenesc 
nou 142 

coafor stilist 28 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul - mecanică 

4,72 143 tehnician mecanic pt.intreţinere 

şi reparaţii 
28 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  

domeniul agricultură 
- 144 

tehnician in agroturism 28 

12 Colegiul Naţional "Ioniţă Asan" CARACAL 

filiera teoretică - profil real 

matematică – informatică  84 7,76 145 

matematică – informatică 

bilingv engleză 
28 8,09 146 

ştiinţe ale naturii 28 8,06 147 

filiera teoretică - profil uman 

filologie  28 8,04 148 

filologie bilingv engleză 28  149 

ştiinţe sociale 56 7,98 150 

13 Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" CARACAL 

filiera teoretică - profil real 

matematică – informatică  84 9,21 151 

matematică – informatică 

bilingv engleză 
28 9.67 152 

ştiinţe ale naturii 56 8,82 153 

filiera teoretică - profil uman 

filologie  28 9,00 154 

filologie bilingv engleză 28 9,39 155 

ştiinţe sociale 28 8,64 156 

14 Colegiul Agricol "Dimitrie Petrescu" CARACAL 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  
domeniul agricultură 

4,41 157 
tehnician agronom 28 

domeniul protecţia mediului 
nou 158 tehnician ecolog şi  protecţia 

calităţii mediului 
28 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul - mecanică 
4,43 159 

tehnician în transporturi 28 

domeniu electric 

- 160 tehnician în instalaţii electrice 28 
tehnician electrician electronist 

auto 
28 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul  economic 
- 161 tehnician în activităţi 

economice 
28 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, 

profilul/domeniu–specializ. 

Nr. locuri 
Ultima medie 

de intrare 

2011 

COD 

opţiune 

15 Colegiul Tehnic „Matei Basarab” CARACAL 

filiera tehnologică - profil tehnic  

domeniul - mecanică 

6,27 162 
tehnician mecatronist 28 

tehnician mecanic pt.intreţinere 

şi reparaţii 
28 

domeniul industrie textilă şi pielărie 

5,54 163 tehnician designer vestimentar 28 

tehnician în industria textilă 28 

domeniu electric 
6.29 164 

tehnician în instalaţii electrice 28 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul economic 
7,50 165 

tehnician în activităţi economice 28 

domeniul comerţ 
7.26 166 

tehnician în activităţi de comerţ 28 

domeniul turism şi alimentaţie 
6,78 167 

tehnician în gastronomie 56 

domeniul  

estetica şi igiena corpului omenesc 7.24 168 
coafor stilist 28 

16 Colegiul Naţional "A.I.Cuza" CORABIA  

filiera teoretică - profil real  

matematică – informatică  84 8,53 169 

ştiinţe ale naturii 56 7,86 170 

filiera teoretică - profil uman 

filologie  56 8,41 171 

ştiinţe sociale 56 7,98 172 

17 Colegiul Tehnic „Danubius” CORABIA  

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  

domeniul protecţia mediului 

7,35 173 tehnician în agricultură ecologica 28 

tehnician ecolog şi  protecţia 

calităţii mediului 
28 

domeniul agricultură 
4,59 174 

tehnician în agricultură 28 

filiera tehnologică – profil tehnic 

domeniul - mecanică 
5,86 175 

tehnician mecatronist 56 

domeniu electric 

6,27 176 
tehnician în instalaţii electrice 28 

tehnician electrician 

electronist auto 
28 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul economic 
7,09 177 

tehnician în activităţi economice 28 

domeniul comerţ 
nou 178 

tehnician în activităţi de comerţ 28 

18 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu" 
DRĂGĂNEŞTI – OLT 

filiera teoretică - profil real  

matematică – informatică  56 7,31 179 

ştiinţe ale naturii 28 7,10 180 

filiera teoretică - profil uman 

filologie  56 7,68 181 
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Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, 

profilul/domeniu–specializ. 

Nr. locuri 
Ultima medie 

de intrare 

2011 

COD 

opţiune 

19 Liceu Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” 
SCORNICEŞTI 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  

domeniul protecţia mediului 
nou 182 tehnician ecolog şi  protecţia 

calităţii mediului 
28 

filiera tehnologică - profil servicii 

domeniul economic 
8,47 183 

tehnician în activităţi economice 28 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul industrie textilă şi pielărie 
nou 184 

tehnician în industria textilă 28 

domeniul - mecanică 
- 185 tehnician mecanic pt.intreţinere 

şi reparaţii 
28 

20 Liceul „Ştefan Diaconescu” POTCOAVA 

filiera teoretică - profil real  

ştiinţe ale naturii 28 6,78 186 

filiera teoretică - profil uman  

filologie  28 6,92 187 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul industrie alimentară 
5,45 188 

tehnician în industria alimentară 28 

21 Liceul Tehnologic PIATRA-OLT 

filiera tehnologică - profil tehnic   

domeniul - mecanică 

5,05 189 tehnician mecatronist 28 

tehnician în transporturi 28 

22 Liceul Tehnologic VITOMIREŞTI 

filiera tehnologică - profil servicii  

domeniul economic 
6,91 190 

tehnician în activităţi economice 28 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul – fabricarea produselor din 

lemn 
- 191 

tehnician în prelucrarea 

lemnului 
28 

23 Liceul Teoretic „Ion Gh. Rosca” OSICA DE SUS 

filiera teoretică - profil real  

ştiinţe ale naturii 56 7,20 192 

24 Liceul Tehnologic IANCU JIANU 

filiera teoretică - profil real  

ştiinţe ale naturii 28 7,21 193 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul agricultură 
- 194 

tehnician în agricultură 28 

filiera tehnologică - profil tehnic 

25 Liceul Tehnologic VĂLENI 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  

domeniul agricultură 
4,61 195 

tehnician agronom 28 

domeniul industrie alimentară 
6,54 196 

tehnician în industria alimentară 28 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, 

profilul/domeniu–specializ. 

Nr. locuri 
Ultima medie 

de intrare 

2011 

COD 

opţiune 

26 Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” 
CARACAL 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul  

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
- 197 

tehnician în construcţii şi 

lucrări publice 
28 

27 Liceul Tehnologic DRĂGĂNEŞTI – OLT 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniu  

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
4,57 198 

tehnician în construcţii şi 

lucrări publice 
28 

28 Liceul Tehnologic „Ion Popescu Cilieni” 
com.CILIENI 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul agricultură 
6,55 199 

tehnician în agricultură 28 

29 Liceul Tehnologic com.CRÂMPOIA 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul industrie textilă şi pielărie 
- 200 

tehnician în industria textilă 28 

30 Liceul Tehnologic com.IZVOARELE 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul industrie alimentară 
5,51 201 

tehnician în industria alimentară 56 

31 Liceul Tehnologic com.TUFENI 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

domeniul agricultură 
nou 202 

tehnician în agricultură 28 

  
 
 
 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012-2013 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  
FILIERA VOCAŢIONALĂ 

 (nu participă la repartizarea computerizată) 

 

N
r
. 

cr
t.

 

Denumirea unităţii de învăţământ, 

profilul – specializarea N
r.

 

lo
cu

ri
 Ultima 

medie de 

intrare 

2011 

1 Colegiul Naţional Vocaţional "Nicolae Titulescu" 
SLATINA  

profil pedagogic- educator-puericultor 28 nou 

profil pedagogic- instructor pentru 

activitati extrascolare 
28 nou 

profil arte-vizuale – tehnician pentru 

tehnici artistice 
28 6.35 

2 
 

Liceul cu Program Sportiv  SLATINA 

profil sportiv-instructor sportiv 56 4.95 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2012 – 2013 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL 
 (repartizare publică 24-26 iulie 2012) 

 

 

N
r.

 c
rt

. Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, profilul - 

specializarea 

N
r.

  

lo
cu

ri
 Ultima 

medie de 

intrare 2011 

1 Colegiul Naţional Agricol "Carol I " SLATINA  

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  – cursuri serale 

tehnician in agricultura ecologica 28 nou 

filiera tehnologică – profil servicii  – cursuri serale 

tehnician în activitati de comert 28 nou 

2 Colegiul Tehnic „Ion Mincu”  SLATINA 

filiera tehnologică – profil tehnic  – cursuri serale 

tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 
28 nou 

tehnician mecatronist 28 nou 

tehnician operator pe masini cu 

comanda numerica 
28 nou 

filiera tehnologică - profil servicii –cursuri serale 

tehnician în achiziţii şi contractări 28 nou 

3 Colegiul Tehnic "Alexe Marin" SLATINA 

filiera tehnologică – profil tehnic-– cursuri serale 

tehnician mecatronist 28  

4 Colegiul Tehnic Metalurgic  SLATINA 

filiera teoretică - profil real 

matematică – informatică 28 nou 

filiera tehnologică – profil tehnic-– cursuri serale 
tehnician mecanic pt.intreţinere şi 

reparaţii 
28 nou 

5 Colegiul Tehnic BALŞ   

filiera tehnologică – profil tehnic-– cursuri serale 

tehnician mecanic pt.intreţinere şi 

reparaţii 
28 nou 

6 Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” BALŞ   

filiera tehnologică – profil tehnic-– cursuri serale 

tehnician mecanic pt.intreţinere şi 

reparaţii 
28  

7 Colegiul Agricol "Dimitrie Petrescu" CARACAL 

 filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului  – cursuri serale 

tehnician veterinar 28 nou 

8 Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” 
CARACAL 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

tehnician în industria textilă 28  

tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 
28  

9 Colegiul Tehnic „Matei Basarab” CARACAL 

filiera tehnologică – profil tehnic-– cursuri serale 

tehnician mecanic pt.intreţinere şi 

reparaţii 
28 nou 

10 Colegiul Tehnic „Danubius” CORABIA  

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

tehnician electrician electronist 

auto 
28 nou 

N
r.

 c
rt

. Denumirea unităţii de 

învăţământ, filiera, profilul - 

specializarea 

N
r.

  

lo
cu

ri
 

Ultima 

medie de 

intrare 2011 

11 Liceul Tehnologic PIATRA-OLT 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 
tehnician în transporturi 28  

12 Liceul Tehnologic DRĂGĂNEŞTI – OLT 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 
28 nou 

13 Liceul Tehnologic com.IZVOARELE 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

tehnician în industria alimentară 28 nou 

14 Liceul Tehnologic „Ion Popescu Cilieni” 
com.CILIENI 

filiera tehnologică - profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 

tehnician in agricultura 28 nou 

 

 

Înscrierea în învăţământul seral 

 

 

„Art.58. (1) Înscrierea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 

a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani 

până la începerea cursurilor anului şcolar  2012-2013, se va face 

astfel: 

 
 

Inscrierea se face la fiecare liceu care beneficiaza de clasa de 

seral, în perioada 23 - 24 iulie 2012.   La Colegiul  Naţional  

Agricol „Carol I” Slatina se face  repartizarea candidaţilor în 

şedinţă publică, în data de 26 iulie 2012, pe locurile anunţate 

mai sus. 

 

 

„(3)  Dosarul de înscriere conţine următoarele acte: 

a) cererea de înscriere; 

b) cartea de identitate  şi certificatul de naştere, în copie legalizată; 

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare 

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.” 

 

„(6) Repartizarea se face în 2 etape.  

În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea 

natională/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 examene nationale.”  
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Repartizarea pe localităţi, filieră şi profil a locurilor din planul de şcolarizare, 

clasa a IX-a - anul şcolar 2012-2013 

învăţământ de zi 

  

Localitatea 

Total 
locuri,    

din 
care: 

Filiera Profil 

Teore-
tică 

Voca-
ţio-

nală* 

Tehno-
logică,  

din 
care: 

Res. 
Nat. şi 
prot. 
mediu 

Ser-
vicii 

Teh-
nic 

Slatina 1708 728 140* 840 84 336 420 

Balş 420 168  252 28 56 168 

Caracal* 980 504  476 56 168 252 

Corabia 504 252  252 84 56 112 

Drăgăneşti Olt 168 140  28   28 

Scorniceşti 112   112 28 28 56 

Piatra-Olt 56   56   56 

Potcoava 84 56  28 28   

Vitomireşti 56   56  28 28 

Iancu Jianu 56 28  28 28   

Osica de Sus 56 56      

Văleni 56   56 56   

Crîmpoia 28   28   28 

Cilieni 28   28 28   

Tufeni 28   28 28                      

Izvoare 56   56 56   

TOTAL 4396 1932 140 2324 504 672 1148 

   *Locurile de la filiera vocationala nu participa la repartizarea computerizata 
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TABEL DE LUCRU PENTRU PARINTI SI ELEVI  

IN VEDEREA COMPLETARII OPTIUNILOR DE PE FISA DE INSCRIERE 

    

NR. 
ORDINE 

COD 
OPTIUNE DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT PROFIL/DOMENIU 
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