Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea i desf urarea admiterii în înv mântul liceal
de stat pentru anul colar 2011-2012
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Metodologie de organizare i desf urare a admiterii
în înv mântul liceal de stat
pentru anul colar 2011-2012
Cap.1 Dispozi ii generale
Art. 1. Admiterea elevilor în înv mântul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite
de prezenta metodologie.
Art. 2. (1) Absolven ii clasei a VIII-a particip la Evaluarea Na ional , examen na ional
care reprezint modalitatea de evaluare sumativ a competen elor dobândite pe parcursul
înv mântului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desf urare, disciplinele la
care se sus ine Evaluarea Na ional i programele care stau la baza elabor rii itemilor sunt
stabilite de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului prin ordin separat.
(2) Media general ob inut la Evaluarea Na ional constituie unul dintre criteriile pentru
admiterea în înv mântul liceal de stat.
Art. 3. (1) Conform legii, înv mântul obligatoriu este înv mânt de zi. În mod
excep ional, pentru persoanele care dep esc cu mai mult de doi ani vârsta corespunz toare
clasei, înv mântul se poate organiza i în alte forme de înv mânt, pe baza metodologiei
elaborate de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului .
(2) Num rul de locuri care se aloc pentru clasa a IX-a de liceu, la înv mântul de zi, este cel
pu in egal cu num rul absolven ilor înv mântului gimnazial din promo ia anului 2011.
(3) Absolven ii clasei a VIII-a din promo ia 2011, indiferent de vârst , precum i cei din
promo iile anterioare care nu împlinesc 18 ani pân la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se
înscriu în înv mântul liceal, la cursuri de zi.
(4) Absolven ii înv mântului gimnazial din promo iile anterioare, care împlinesc 18 ani pân la
data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se pot înscrie în înv mântul liceal doar la cursuri serale
sau cu frecven redus , în perioada prev zut de calendarul admiterii.
Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face f r examen, pe baza
mediei de admitere.
(2) Media de admitere este media aritmetic între media general la Evaluarea Na ional
sus inut de absolven ii clasei a VIII-a i media general de absolvire a claselor a V-a – a VIIIa.
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA =

ABS + EN
2

unde:
MA = media de admitere.
ABS = media general de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media general ob inut la Evaluarea Na ional sus inut de absolven ii clasei a
VIII-a
(4) Pentru absolven ii din promo iile de pân în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media
general ob inut la Evaluarea Na ional se va înlocui cu media de la examenul de capacitate,
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pentru absolven ii de pân în anul 2003 inclusiv, cu media la testele na ionale, pentru absolven ii
din promo iile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic sus inute în clasa a VIII-a, pentru
absolven ii din promo iile 2008 i 2009.
(5) Pentru absolven ii din promo iile 2008 i 2009, media general la tezele cu subiect unic se
calculeaz ca medie aritmetic , cu dou zecimale, f r rotunjire, din notele ob inute la tezele cu
subiect unic sus inute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sus inute în clasa
a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeaz ca medie
aritmetic , cu dou zecimale, f r rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.
(6) Media general la Evaluarea Na ional se calculeaz ca medie aritmetic , cu dou zecimale,
f r rotunjire, din notele ob inute la probele incluse în Evaluarea Na ional .
(7) Media general la Evaluarea Na ional va fi calculat , indiferent dac una sau mai multe din
notele ob inute la evaluarea na ional sunt inferioare notei cinci.
(8) Media de admitere se calculeaz , indiferent dac media general la Evaluarea Na ional din
clasa a VIII-a este inferioar notei cinci.
(9) Media general de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a i media de admitere se calculeaz cu
dou zecimale, f r rotunjire.
(10) Excep ie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se sus in probe de
aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sus in probe de verificare a
cuno tin elor de limb modern i clasele cu predare în limbile minorit ilor na ionale, pentru
care se sus in probe de verificare a cuno tin elor la limba matern . Pentru aceste clase, admiterea
se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplic în mod corespunz tor pentru absolven ii
înv mântului gimnazial de pân în anul 2009 inclusiv, înlocuind, dup caz, sintagma
„Evaluarea Na ional ” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolven ii gimnaziului de
pân în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele na ionale”, pentru absolven ii din perioada
2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic sus inute în clasa a VIII-a”, pentru
absolven ii din promo iile 2008 i 2009.
(12) Pentru absolven ii gimnaziului de pân în 2007 inclusiv, care au sus inut de mai multe ori
examenul de capacitate/testele na ionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea
mai mare din mediile generale ob inute la prezent rile succesive la examenul de capacitate/testele
na ionale. Media general men ionat anterior se calculeaz , chiar dac este inferioar notei 5.
Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la înv mântul de zi, a absolven ilor de gimnaziu
(cu excep ia celor care candideaz pentru licee/clase pentru care se sus in probe de aptitudini, a
celor care solicit înscrierea în înv mântul special i a celor care candideaz pe locurile speciale
pentru romi, pentru care se aplic prevederile specifice men ionate în prezenta metodologie) se
face prin repartizare computerizat , în ordinea descresc toare a mediilor de admitere, în baza
op iunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv i în limita
locurilor aprobate, prin planul de colarizare, pentru unit ile colare finan ate de la bugetul de
stat.
(2) În cazul în care doi candida i au medii de admitere egale, ace tia vor fi departaja i folosind,
în ordine, urm toarele criterii:
a) media general ob inut la Evaluarea Na ional din clasa a VIII-a
b) media general de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota ob inut la proba de limba i literatura român din cadrul Evalu rii Na ionale;
d) nota ob inut la proba de matematic din cadrul Evalu rii Na ionale;
e) nota ob inut la proba de limb matern din cadrul Evalu rii Na ionale, respectiv nota de la
proba de verificare a cuno tin elor de limb matern , sus inut conform prevederilor Art.10,
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în cazul candida ilor care solicit înscrierea la unit i de înv mânt cu predare în limba
minorit ilor na ionale.
(4) În cazul în care, la o unitate de înv mânt, pe ultimul loc, exist candida i cu op iunea
exprimat pentru acea unitate colar i care au mediile de admitere, precum i toate mediile
men ionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) i e) egale, atunci to i ace ti candida i sunt declara i admi i
la op iunea solicitat .
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic i voca ional, repartizarea candida ilor se efectueaz pe
filiere, profiluri i specializ ri, în ordinea descresc toare a mediilor de admitere/mediilor finale
de admitere i în func ie de op iuni.
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candida ilor se face pe domenii, în ordinea
descresc toare a mediilor de admitere i în func ie de op iuni. Repartizarea pe calific ri
profesionale se va face în urm torii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate i
conform reglement rilor în vigoare. Unitatea de înv mânt i inspectoratul colar au obliga ia de
a afi a, pân la data de 1 mai a anului în care se organizeaz admiterea, oferta de
colarizare/oferta de formare profesional concretizat în profiluri, domenii i calific ri
profesionale.
Art. 7. Pentru liceele din filiera voca ional - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic,
pedagogic - precum i pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de
începerea repartiz rii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în
Anexa III a prezentului ordin.
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic i la specializarea filologie
de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum i pentru liceul Waldorf,
specializarea filologie, media final de admitere se calculeaz astfel:
3 APT + MA = MFA,
4
unde: APT = nota final la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculat conform Art.4);
MFA = media final de admitere.
(3) Pentru profilul artistic – muzic , coregrafie i teatru, media final
calculeaz astfel:

de admitere se

APT + MA = MFA
2
unde: APT = nota final la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculat conform Art.4);
MFA = media final de admitere.
(4) Pentru profilul teologic, media final de admitere se calculeaz astfel:
APT + 3 MA = MFA
4
unde: APT = nota final la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculat conform Art.4);
MFA = media final de admitere.
(5) La profilul militar, media final de admitere se calculeaz astfel:
NT + MA
2

= MFA
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unde: NT = nota ob inut la testul gril de verificare a cuno tin elor la disciplinele Limba i
literatura român i Matematic ;
MA = media de admitere (calculat conform Art.4);
MFA = media final de admitere.
(6) Media final de admitere, men ionat la alin. (2), (3), (4) i (5), se calculeaz cu dou
zecimale, f r rotunjire.
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baz de calificativ: admis
sau respins.
Art. 9. Candida ii respin i la probele de aptitudini vor participa la repartizarea
computerizat , putându-se înscrie la alte filiere i profiluri din cadrul aceleia i unit i de
înv mânt sau la alte unit i de înv mânt.
Art. 10. (1) Liceele care organizeaz clase cu predare în limbile minorit ilor
na ionale vor organiza o prob de verificare a cuno tin elor de limb matern , pentru
candida ii care nu au studiat în gimnaziu în limba matern respectiv . Proba se va organiza dup
o metodologie care va fi anun at de c tre fiecare inspectorat colar, pân la data de 1 martie a
anului în care se organizeaz admiterea.
(2) Aprecierea probei men ionate la alin. (1) se face cu note. În situa ia în care candidatul a
ob inut la prob cel pu in nota 5, secretariatul colii la care a fost sus inut proba de verificare a
cuno tin elor de limb matern va trece nota ob inut de candidat în anexa la fi a de înscriere a
acestuia, la rubrica „nota ob inut la limba i literatura matern la evaluarea na ional ”; se
va specifica i limba matern la care a fost sus inut proba. Directorul unit ii de înv mânt la
care a fost sus inut proba va confirma, prin semn tur i tampil , corectitudinea notei. Nu se
vor face alte modific ri ale anexei fi ei de înscriere.
(3) Nota ob inut la proba de verificare a cuno tin elor de limb matern nu va fi inclus în
calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2).
(4) În situa ia în care candidatul a ob inut, la proba de verificare a cuno tin elor de limb matern ,
o not mai mic decât 5, se consider c el nu a promovat proba respectiv , iar secretariatul
unit ii de înv mânt la care s-a desf urat proba va elibera anexa fi ei de înscriere, f r a
completa rubrica „nota ob inut la limba i literatura matern la evaluarea na ional ” i
f r a modifica în alt mod anexa fi ei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase
cu predare în limba matern respectiv .
(5) Candida ii care au participat la proba de verificare a cuno tin elor de limb matern ,
indiferent dac au promovat-o sau nu, î i vor completa fi a de op iuni la colile generale de
provenien , în perioada prev zut de calendarul admiterii.
(6) Pe fi a de admitere a fiec rui candidat se pot afla note la cel mult dou limbi materne diferite
la rubrica „nota ob inut la limba i literatura matern la evaluarea na ional ” (una dintre
ele fiind, eventual, limba matern în care a studiat disciplinele la gimnaziu).
(7) Candida ii la liceele/clasele cu predare în limba minorit ilor, care au studiat în limba matern
i, deci, au sus inut Evaluarea Na ional la limba i literatura matern respectiv , nu mai trebuie
s sus in proba de verificare a cuno tin elor de limb matern . Ei vor completa fi ele cu op iuni
în perioada specificat de calendar, la colile generale de provenien . colile generale de
provenien a acestor candida i vor completa, în fi a de înscriere, notele ob inute de ace tia la
Evaluarea Na ional pentru proba de limba i literatura matern .
(8) Nu vor putea fi înscri i la clase cu predare în limbile minorit ilor na ionale decât acei
candida i care au studiat în limba matern i, deci, au sus inut Evaluarea Na ional la limba
respectiv , sau care au sus inut i promovat proba de verificare a cuno tin elor de limb matern
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men ionat anterior. Pentru candida ii care nu îndeplinesc condi ia de mai sus, nu se iau în
considerare op iunile pentru clase cu predare în limbile minorit ilor na ionale, înscrise în fi .
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizeaz clase cu predare în regim bilingv a unei
limbi moderne, comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti va organiza o prob de
verificare a cuno tin elor la limba modern respectiv . Proba se va organiza în perioada
men ionat în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin.
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba men ionat la alin. (1) se face cu note. În situa ia în
care candidatul a ob inut la prob cel pu in nota 6, secretariatul colii la care a fost sus inut
proba de verificare a cuno tin elor de limb modern va trece nota ob inut de candidat în anexa
fi ei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota ob inut la proba de limb modern …”. Se va
indica i limba modern la care s-a sus inut proba. Directorul unit ii de înv mânt la care a fost
sus inut proba va confirma, prin semn tur i tampil , corectitudinea notei. Nu se vor face alte
modific ri ale anexei fi ei de înscriere.
(3) În situa ia în care candidatul a ob inut la proba de verificare a cuno tin elor de limb modern
o not mai mic decât 6, se consider c el nu a promovat proba respectiv , iar secretariatul
unit ii de înv mânt la care s-a desf urat proba va elibera anexa fi ei de înscriere f r a
completa rubrica „nota ob inut la proba de limb modern ” i f r a modifica în alt mod
fi a. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a
limbii moderne respective.
(4) Candida ii care au participat la proba de verificare a cuno tin elor de limb modern ,
indiferent dac au promovat sau nu aceast prob , î i vor completa fi a de op iuni la colile
generale de provenien , în perioada prev zut de calendarul admiterii.
(5) Nu vor putea fi înscri i la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei
candida i care au sus inut i promovat proba de verificare a cuno tin elor de limb modern
men ionat anterior. Pentru candida ii care nu îndeplinesc condi ia de mai sus, nu se iau în
considerare op iunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în
fi .
(6) Nota ob inut la proba de verificare a cuno tin elor de limb modern nu va fi inclus
în calculul mediei de admitere.
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv,
exist candida i cu op iunea exprimat pentru clasa respectiv i care au mediile de admitere,
precum i toate mediile men ionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) i e) egale, va fi declarat
admis la clasa bilingv candidatul care a ob inut not mai mare la proba de verificare a
cuno tin elor de limb modern .
(8) Candida ii pot sus ine proba de verificare a cuno tin elor de limb modern pentru mai multe
limbi moderne, în func ie de programarea acestor teste de c tre inspectoratul colar.
(9) Candida ii, care au sus inut i promovat proba de verificare a cuno tin elor de limb modern
i nu au fost repartiza i la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost
repartiza i, pentru clasele cu predare intensiv a unei limbi moderne, f r a mai sus ine alt prob
de verificare a cuno tin elor de limb .
(10) Dac , dup repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a
candida ilor care au sus inut proba de verificare a cuno tin elor de limb modern , men ionat la
alin. (1), mai r mân locuri libere, unit ile de înv mânt organizeaz o nou prob de verificare a
cuno tin elor de limb .
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Cap.2 Coordonarea admiterii în înv

mântul liceal de stat

Art. 12. (1) Coordonarea, la nivel na ional, a ac iunilor privind organizarea admiterii în
înv mântul liceal de stat este asigurat de Comisia Na ional de Admitere.
(2) Comisia Na ional de Admitere se compune din:
a) pre edinte – secretarul de stat pentru înv mânt preuniversitar din Ministerul Educa iei,
Cercet rii, Tineretului i Sportului;
b) vicepre edin i – directori generali/directori din Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului
i Sportului;
c) 1-3 secretari – inspectori de specialitate din Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i
Sportului;
d) 4-5 membri - directori i inspectori de specialitate din Ministerul Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului.
(3) Componen a nominal a Comisiei Na ionale de Admitere se stabile te, anual, prin ordin al
ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului.
Art.13. Atribu iile Comisiei Na ionale de Admitere sunt urm toarele:
a) elaboreaz metodologia de organizare i desf urare a admiterii în înv mântul liceal de stat;
b) stabile te modelul fi ei de înscriere i al anexei acesteia i îl transmite comisiilor de admitere
jude ene/a municipiului Bucure ti pân la data de 1 martie;
c) transmite inspectoratelor colare jude ene num rul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a;
d) instruie te pre edin ii comisiilor de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti;
e) organizeaz i doteaz un Centru Na ional de Admitere, în care se vor desf ura activit ile
de creare a bazei de date la nivel na ional i de repartizare computerizat ;
f) controleaz i îndrum ac iunile legate de organizarea i desf urarea admiterii în jude ele
rii, urm rind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
g) controleaz modul în care comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, comisiile
din centrele zonale de înscriere, comisiile de înscriere din unit ile de înv mânt gimnazial i
cele de admitere din unit ile de înv mânt liceal î i desf oar activitatea;
h) poate delega observatori ai Comisiei Na ionale de Admitere, care s controleze i s îndrume
activitatea comisiilor de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti i a comisiilor din
centrele de înscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere jude ene/a
municipiului Bucure ti sau Comisiei Na ionale de Admitere, în cazul constat rii unor nereguli
în desf urarea înscrierii la licee, schimb ri în componen a comisiilor men ionate la alineatul
anterior i, dup caz, sanc ionarea celor vinova i;
i) analizeaz desf urarea admiterii la nivel na ional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile
de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti i prezint concluziile acestei analize
conducerii Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului;
j) propune ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului modific ri în metodologia de
organizare i desf urare a admiterii în înv mântul liceal de stat din anii urm tori.
Art. 14. Coordonarea, la nivel jude ean/al municipiului Bucure ti, a ac iunilor privind
organizarea admiterii în înv mântul liceal de stat este asigurat de comisia de admitere
jude ean /a municipiului Bucure ti. La rândul s u, comisia de admitere jude ean /a
municipiului Bucure ti organizeaz comisii în centrele zonale i în centrul special de înscriere,
comisii de înscriere în unit ile de înv mânt gimnazial i comisii de admitere în unit ile de
înv mânt liceal.
Art. 15. (1) Comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti este numit prin
decizie a inspectorului colar general i este compus din:
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a) pre edinte
b) secretari
c) membri

- inspector colar general sau inspector colar general adjunct;
- 1 – 3 inspectori colari;
- 1 - 5 inspectori colari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.

(2) Comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti au urm toarele atribu ii:
a) organizeaz , monitorizeaz i r spund de modul de desf urare a admiterii în licee în jude ul
respectiv/municipiul Bucure ti;
b) r spund de transmiterea în unit ile de înv mânt a prezentei metodologii i a tuturor
reglement rilor privitoare la admiterea în clasa a IX-a, precum i de asigurarea cadrului
pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor i a p rin ilor în leg tur cu acest subiect;
c) elaboreaz , pân la data de 31 ianuarie a anului colar în care se organizeaz admiterea,
împreun cu directorii colilor generale i ai liceelor, un plan de m suri pentru preg tirea i
organizarea admiterii absolven ilor înv mântului gimnazial în clasa a IX-a; acest plan
cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei ac iunilor de consiliere i de orientare
a elevilor din clasa a VIII-a i a p rin ilor acestora, planificarea perioadei ac iunilor de
informare a p rin ilor referitor la modalitatea de organizare a înscrierii, planificarea perioadei
ac iunilor de prezentare a ofertei educa ionale a liceelor i a unit ilor de înv mânt
profesional, planificarea perioadei ac iunilor de dotare a centrelor zonale de înscriere cu
logistica necesar înscrierii;
d) stabilesc i anun unit ilor de înv mânt, specializ rile i num rul de locuri alocate pentru
candida ii romi i pentru înv mântul special. Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate
pentru candida ii romi, respectiv pentru înv mântul special i asigur repartizarea pe
locurile anun ate, în perioada prev zut de calendarul admiterii;
e) asigur crearea unei baze de date la nivelul fiec rei unit i de înv mânt gimnazial i la nivel
jude ean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, a a cum sunt acestea
trecute în fi a de înscriere; coordoneaz completarea bazei de date, pe m sur ce se încheie
evaluarea na ional , respectiv semestrul al doilea al clasei a VIII-a, cu mediile generale de la
evaluarea na ional , cu mediile de absolvire i mediile de admitere, precum i cu notele
ob inute la evaluarea na ional ;
f) repartizeaz , pe unit i de înv mânt, cifra de colarizare primit pentru clasa a IX-a;
stabilesc coduri, formate din 3 cifre, i le aloc pentru fiecare unitate de înv mânt liceal de
stat, pe filiere, profiluri, specializ ri/domenii de preg tire, limb de predare (pentru clasele cu
predare în limbile minorit ilor na ionale);
g) asigur tip rirea unei bro uri care s cuprind toate informa iile necesare candida ilor
pentru admiterea în înv mântul liceal de stat, bro ur pe care o distribuie gratuit elevilor de
clasa a VIII-a;
h) organizeaz un Centru de admitere jude ean/al municipiului Bucure ti, dotat cu tehnic
de calcul performant , în care s se alc tuiasc baza de date pentru înscrierea în licee la
nivelul jude ului, respectiv al municipiului Bucure ti. Sediul acestui centru poate fi la
inspectoratul colar, la o unitate de înv mânt, la Casa Corpului Didactic, la o universitate
din capitala de jude - dac aceasta exist i este dotat corespunz tor - etc., cu condi ia ca
sediul acestui centru s fie conectat la INTERNET;
i) stabilesc i transmit unit ilor de înv mânt gimnazial, dup analiza situa iei la nivel local,
num rul de centre zonale de înscriere pe jude , precum i arondarea unit ilor de înv mânt
gimnazial la aceste centre zonale de înscriere. La stabilirea centrelor zonale de înscriere se va
avea în vedere dotarea tehnic i cu personal de specialitate a fiec rui centru, astfel ca
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num rul absolven ilor de clasa a VIII-a aronda i la un centru s permit înscrierea acestora în
timpul prev zut de prezenta metodologie. În m sura în care dotarea cu calculatoare i
existen a personalului de specialitate este asigurat , inspectoratul poate decide ca fiecare
unitate de înv mânt, care are clase gimnaziale, s fie centru zonal de înscriere;
j) organizeaz un centru special de înscriere pentru candida ii proveni i din alte jude e, în care
afi eaz i listele cu liceele la care ace tia au fost repartiza i;
k) asigur , în m sura în care este posibil, dotarea corespunz toare a centrelor zonale de înscriere
cu calculatoare legate în re ea i conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum i
consumabile în cantitate suficient , cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a
realiza centralizarea rapid a situa iilor de la înscrierea din toate unit ile de înv mânt;
l) numesc, prin decizie a inspectorului colar general, în centrul special de înscriere, o comisie
format din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, care s asigure buna
desf urare a opera iunilor legate de înscrierea candida ilor proveni i din alte jude e pentru
admiterea în înv mântul liceal de stat;
m) numesc, prin decizie a inspectorului colar general, un pre edinte pentru comisia din centrul
special de înscriere, care coordoneaz activitatea în respectivul centru i ine permanent
leg tura cu comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti;
n) numesc, prin decizie a inspectorului colar general, în fiecare centru zonal de înscriere, o
comisie format din directori, profesori, operatori PC, secretari, care s asigure buna
desf urare a opera iunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea în înv mântul
liceal de stat;
o) numesc, prin decizie a inspectorului colar general, un pre edinte pentru comisia din fiecare
centru zonal de înscriere, care coordoneaz activitatea în respectivul centru i ine permanent
leg tura cu comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti;
p) pot decide numirea unor vicepre edin i sau secretari în comisiile din centrele zonale de
înscriere sau din centrul special de înscriere, în func ie de necesit i;
q) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile din centrele zonale de înscriere, din centrul
special de înscriere i din comisiile de înscriere/admitere din unit ile de înv mânt i
efectueaz , dac este cazul, schimbarea acestora din comisie;
r) iau toate m surile pentru asigurarea securit ii documentelor scrise sau informatice legate de
înscrierea în înv mântul liceal de stat, având în vedere inclusiv devirusarea dischetelor sau a
CD-urilor pe care se transmit informa iile de la centrele de înscriere la centrul de admitere
jude ean/al municipiului Bucure ti;
s) transmit, c tre fiecare unitate de înv mânt gimnazial, modelul electronic al fi ei de înscriere
sau, dup caz, asigur un num r suficient de fi e, pentru a permite înscrierea tuturor
candida ilor, respectând întocmai modelul comunicat de Comisia Na ional de Admitere;
coordoneaz i îndrum opera iile de completare a fi elor de înscriere, de verificare a fi elor
listate de calculator i de corectare a eventualelor erori;
t) numesc un reprezentant al comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, care s
in permanent leg tura cu presa, pentru a oferi informa ia corect i actualizat despre
înscrierea la înv mântul liceal de stat;
u) afi eaz , în fiecare unitate de înv mânt gimnazial i în fiecare centru de înscriere, situa ia
centralizat pe jude /municipiul Bucure ti a num rului de absolven i, corespunz tor fiec rei
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tran e de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), precum i ierarhia jude ean /a
municipiului Bucure ti.
v) coordoneaz sus inerea probelor de aptitudini, precum i a probelor de verificare a
cuno tin elor de limb matern sau modern ;
w) la sfâr itul fiec rei etape de înscriere, centralizeaz i difuzeaz , în fiecare unitate gimnazial
i în fiecare centru zonal de înscriere, informa ia în leg tur cu locurile r mase disponibile la
unit ile de înv mânt liceal de stat din municipiul Bucure ti/jude ul respectiv;
x) valideaz listele cu candida ii declara i admi i la licee;
y) coordoneaz i verific afi area, în colile generale, respectiv în unit ile de înv mânt liceal
de stat, a listelor cu candida ii declara i admi i;
z) elaboreaz i transmit Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului raportul cu
privire la modul de desf urare a admiterii, în termen de 10 zile de la încheierea acesteia i
propun eventuale modific ri ale metodologiei de admitere în înv mântul liceal de stat.
Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de înv mânt gimnazial este alc tuit
din:
a) pre edinte - directorul sau directorul adjunct al unit ii de înv mânt;
b) secretar – secretarul ef sau secretarul unit ii de înv mânt;
c) membri – dirigin ii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc.
(2) Comisiile de înscriere din unit ile de înv mânt gimnazial au urm toarele atribu ii:
a) organizeaz , în tot cursul anului colar i, în special, în a doua jum tate a semestrului al
doilea, ac iuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a i a p rin ilor acestora, referitor la
modalitatea de înscriere în înv mântul liceal de stat, la prevederile cuprinse în metodologia
de organizare i desf urare a admiterii, la graficul înscrierii în înv mântul liceal de stat etc.
b) asigur crearea bazei de date privitoare la absolven ii clasei a VIII-a din coal
ei la comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti;

i transmiterea

c) verific documentele candida ilor, calculeaz , în conformitate cu prevederile prezentei
metodologii, media general la evaluarea na ional , media de absolvire a claselor a V-a – a
VIII-a i media de admitere;
d) completeaz fi ele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unit ii de înv mânt
gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media general de absolvire a claselor a
V-a – a VIII-a, cu notele i media general de la Evaluarea Na ional din clasa a VIII-a i
cu media de admitere.
e) r spund de transcrierea corect a datelor în fi ele de înscriere i verific , împreun cu elevii,
cu p rin ii i dirigin ii, corectitudinea datelor personale, a mediilor i a notelor, a op iunilor
din fi a scris i concordan a acesteia cu fi a din calculator; efectueaz corectarea gre elilor
sesizate, înainte de transmiterea fi elor la centrul zonal de înscriere. Completarea incorect a
datelor din fi a de înscriere de c tre membrii comisiei de înscriere atrage dup sine
sanc ionarea celor vinova i i a pre edintelui comisiei, care r spund disciplinar, administrativ,
civil sau penal, dup caz;
f) stabilesc i anun din timp, elevilor i p rin ilor acestora, graficul desf ur rii pe clase a
ac iunilor de completare a op iunilor absolven ilor clasei a VIII-a. Graficul edin elor de
instruire va fi semnat de directorul unit ii de înv mânt, aprobat de pre edintele comisiei
de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti i afi at la avizierul colii;
g) particip , prin reprezentan i stabili i de directorul unit ii de înv
completare a op iunilor elevilor;

mânt, la edin ele de
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h) asigur prezen a permanent , pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care s ofere
informa ii i consiliere persoanelor care se prezint pentru completarea fi elor de op iuni sau
pentru a solicita informa ii referitoare la admitere;
i) informeaz elevii i p rin ii asupra rezultatelor ob inute la evaluarea na ional , la nivelul
jude ului, respectiv al municipiului Bucure ti, precum i asupra num rului de elevi
corespunz tor fiec rei tran e de medii de admitere;
j) consiliaz p rin ii i elevii, f r a le influen a op iunile, pentru a permite candida ilor o
alegere în cuno tin de cauz , prezentând toate informa iile necesare cu privire la unit ile de
înv mânt (filiere, profiluri, specializ ri, domenii de preg tire, contraindica ii medicale
pentru anumite calific ri profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu
privire la riscurile complet rii unui num r insuficient de op iuni sau ale complet rii unor
op iuni nerealiste;
k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondat unitatea colar , fi ele de op iuni
completate, prin pre edintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta.
În situa ia în care resursele materiale i umane o permit, asigur introducerea în calculator a
datelor cuprinse în fi ele de înscriere i transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul
zonal de înscriere la care este arondat unitatea colar ;
l) afi eaz listele de control cuprinzând candida ii aronda i centrului de înscriere respectiv, în
ordinea descresc toare a mediilor de admitere i având precizat locul ocupat în ierarhia
general a jude ului;

m) organizeaz întâlnirile cu p rin ii i elevii, în timpul c rora ace tia verific lista de control,
verific i semneaz fi ele listate de calculator, dac acestea sunt corecte sau semnaleaz
erorile de introducere a datelor din fi a ini ial , precum i erorile din listele de control;
n) transmit centrului de înscriere fi ele pe care au fost operate corecturi i observa iile privind
eventuale erori în lista de control afi at ;
o) transmit p rin ilor fi ele corectate, pentru a fi semnate;

p) afi eaz , în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere
jude ean/al municipiului Bucure ti, cuprinzând repartizarea absolven ilor colii respective i
ai colilor arondate în unit ile de înv mânt liceal.
Art.17. (1) Comisia din centrul zonal de înscriere este alc tuit din:
a) pre edinte – inspector colar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatoric
recunoscut ;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competen e de nivel avansat în
operarea pe calculator.
(2) Comisia de admitere jude ean poate decide numirea unor vicepre edin i ( directori, directori
adjunc i, profesori cu capacitate organizatoric recunoscut ) i/sau secretari (profesori, operatori
PC, secretari cu competen e de operare pe calculator) în comisiile din centrele zonale de
înscriere, în cazul în care num rul mare al absolven ilor aronda i centrului respectiv o impune.
(3) Comisiile din centrele zonale de înscriere au urm toarele atribu ii:
a) primesc fi ele de înscriere de la coli, pe baz de proces-verbal;
b) introduc datele de pe fi e în baza de date computerizat ;
c) listeaz fi ele din calculator i le înmâneaz , semnate de pre edintele centrului zonal de
înscriere, directorului colii, cu proces-verbal de predare-primire;
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d) p streaz fi ele de înscriere originale, în deplin siguran , în plicuri care se sigileaz i se
semneaz , de directorul colii sau de c tre delegatul acestuia, i de pre edintele centrului de
înscriere;
e) corecteaz eventualele gre eli în baza de date computerizat , semnalate de comisiile din
unit ile de înv mânt gimnazial i înmâneaz directorilor unit ilor de înv mânt arondate
centrului fi ele corectate;
f) transmit comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, baza de date, pe suport
electronic, la data prev zut de calendarul admiterii;
g) predau pre edintelui comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, cu proces-verbal
de predare-primire, fi ele de op iuni originale.
Art. 18. (1) Comisia din centrul special de înscriere este alc tuit din:
a) pre edinte – inspector colar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatoric
recunoscut ;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competen e de nivel avansat în
operarea pe calculator.
(2) Comisia de admitere jude ean / a Municipiului Bucure ti poate decide numirea unor
vicepre edin i ( directori, directori adjunc i, profesori cu capacitate organizatoric recunoscut )
i/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competen e de operare pe calculator) în
comisia din centrul special de înscriere, în cazul în care num rul mare al candida ilor proveni i
din alte jude e o impune.
(3) Comisiile din centrele speciale de înscriere au urm toarele atribu ii:
a) asigur înscrierea candida ilor proveni i din alte jude e, conform procedurilor prev zute la art.
16, alin. (2) lit. h, i, j, l, m, n , o, p;
b) asigur introducerea în calculator a datelor cuprinse în fi ele de înscriere;
transmit comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, baza de date, pe suport
electronic, fi ele de op iuni completate, fi ele de op iuni corectate, la datele prev zute de
calendarul admiterii;
d) predau pre edintelui comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, cu proces-verbal
de predare-primire, fi ele de op iuni originale.
Art. 19. (1) Comisia de admitere din unit ile de înv mânt liceal este alc tuit din:
a) pre edinte - directorul sau directorul adjunct al unit ii de înv mânt liceal;
b) secretar –secretarul unit ii de înv mânt;
c) membri –cadrele didactice care evalueaz probele de aptitudini sau probele de verificare a
cuno tin elor de limb modern sau matern , dup caz.
(2) Comisiile de admitere din unit ile de înv mânt liceal au urm toarele atribu ii:
a) organizeaz i r spund de modul de desf urare a probelor de aptitudini, a probelor de
verificare a cuno tin elor de limb modern sau matern , acolo unde este cazul;
b) verific documentele prezentate de candida i i calculul corect al mediei de admitere;
c) sesizeaz inspectoratului colar jude ean/al municipiului Bucure ti orice eroare constatat în
completarea documentelor colare pentru înscriere i corecteaz , acolo unde este posibil,
aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gre it se face de c tre pre edintele
comisiei de admitere, care semneaz i aplic tampila unit ii;
d) asigur prezen a permanent , pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere,
care s ofere informa ii i consiliere persoanelor care se prezint pentru înscriere;
e) afi eaz , la sediul unit ii colare, listele finale cu elevii admi i, validate de inspectoratul
colar;
c)
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f) realizeaz înscrierea elevilor declara i admi i în urma repartiz rii computerizate, în perioada
prev zut de prezenta metodologie;
g) organizeaz , dup încheierea admiterii computerizate, desf urarea test rii pentru
completarea claselor cu predare intensiv a unei limbi str ine, dac este cazul.

Cap.3 Sus inerea probelor de aptitudini
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaz probe de aptitudini, înscrierea se
desf oar în perioada 27-31 mai 2011.
(2) Înscrierea pentru sus inerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cuno tin elor
de limb matern sau de limb modern se face direct de c tre candida i, cu o anex a fi ei de
înscriere eliberat de unitatea colar la care ace tia au absolvit cursurile gimnaziale, al c rei
model este comunicat de Comisia Na ional de Admitere pân la data de 1 martie.
Art.21. (1) Secretariatele colilor generale completeaz , cu datele personale (numele,
ini iala tat lui, prenumele, codul numeric personal, coala i jude ul de provenien ), anexele
fi elor de înscriere ale absolven ilor clasei a VIII-a, care doresc s participe la probe de
aptitudini sau la probe de verificare a cuno tin elor de limb modern sau matern . Anexele
fi elor se elibereaz solicitan ilor, pân la data de 24 mai a anului în care se organizeaz
admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicit
înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cuno tin elor de limb matern sau
modern , pot fi eliberate mai multe anexe ale fi ei de înscriere.
(2) Anexele fi elor acestor candida i sunt înmânate candida ilor/p rin ilor, care semneaz de
primire în registrul colii. În acest registru, se consemneaz clar natura documentului eliberat:
“anex la fi a de înscriere pentru admitere în licee” i motivul eliber rii acesteia: “participare la
probe de aptitudini” sau “participare la probe de verificare a cuno tin elor de limb
modern /matern ”.

Art.22. (1) Probele de aptitudini se desf oar în perioada 1 – 3 iunie 2011.
(2) Probele de aptitudini se desf oar în centrele stabilite de comisia de admitere jude ean /a
municipiului Bucure ti. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de aptitudini, candida ii
declara i admi i la aceste probe pot fi repartiza i la orice unitate de înv mânt liceal din jude
care organizeaz clase voca ionale în specializarea pentru care au fost sus inute probele.
(3) Rezultatele probelor men ionate la alin.(1) vor fi afi ate în diminea a zilei de 4 iunie 2011,
la unit ile colare care au organizat probele. În aceea i zi, la unitatea respectiv se depun i se
rezolv eventualele contesta ii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele
contesta iilor se afi eaz pân la data de 5 iunie 2011.
(4) Odat cu afi area listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unit ii de
înv mânt care a organizat probele, se afi eaz , la loc vizibil, precizarea c listele afi ate nu
reprezint listele candida ilor admi i la clasele pentru care s-au sus inut probe de aptitudini. Se va
preciza faptul c , la liceele voca ionale, nu pot fi admi i decât candida ii care îndeplinesc
prevederile prezentei metodologii i se vor afi a preciz rile de la art. (8) al prezentei metodologii,
privitoare la admiterea acestor candida i.
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(5) În data de 5 iunie 2011, dup afi area rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu
numele, ini iala tat lui i prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, coala i
jude ul de provenien a candida ilor declara i admi i la probele de aptitudini, este transmis
electronic i în scris comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti.
(6) Listele candida ilor declara i admi i la probele de aptitudini se actualizeaz dup încheierea
semestrului al doilea (prin eliminarea candida ilor corigen i, repeten i, cu situa ia neîncheiat sau
exmatricula i) i se transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate i
stampilate de director, precum i în format electronic, comisiei de admitere jude ene/a
municipiului Bucure ti. De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere, r spunde
directorul unit ii de înv mânt la care candida ii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de
admitere jude ean /a municipiului Bucure ti comunic liceelor care au organizat probe de
aptitudini listele actualizate.
(7) În ziua afi rii rezultatelor finale la Evaluarea Na ional , comisia de admitere jude ean /a
municipiului Bucure ti transmite fiec rui liceu care a organizat probe de aptitudini lista cu
rezultatele la Evaluarea Na ional , în vederea calcul rii mediilor de admitere/mediilor finale de
admitere pentru candida ii care au promovat probele de aptitudini i a stabilirii candida ilor
admi i la clasele voca ionale.
înv

Art.23. Absolven ii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din
mântul voca ional sunt admi i pe locurile pentru care au sus inut testele/probele astfel:

a) în ordinea descresc toare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta
metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b) în ordinea descresc toare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea
probelor se face pe baz de calificativ: admis-respins.

Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candida ii declara i admi i la probele de aptitudini,
conform prezentei metodologii, sunt validate de c tre inspectoratul colar jude ean i sunt
afi ate la sediul unit ii liceale la care s-au sus inut probele, pân în data de 28 iunie 2011.
(2) În data de 28 iunie 2011, dup afi area rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu
numele, ini iala tat lui i prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, coala i
jude ul de provenien a candida ilor declara i admi i la probele de aptitudini, este transmis
electronic i în format tip rit comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti.
(3) Centrul de admitere jude ean/al municipiului Bucure ti transmite la Centrul Na ional de
Admitere, într-un fi ier separat, pân la data de 30 iunie 2011, lista candida ilor admi i la liceele
voca ionale, în urma promov rii probelor de aptitudini.
Listele cuprinzând candida ii admi i la liceele militare sunt trimise electronic de c tre centrele
jude ene de admitere din jude ele în care se afl unit ile de înv mânt respective, într-un fi ier
separat, la Centrul Na ional de Admitere, pân la data de 30 iunie 2011.
(4) Candida ii declara i respin i la probele de aptitudini, sau care nu au fost admi i la liceele
voca ionale din lips de locuri, ridic , în data de 30 iunie 2011, fi ele de înscriere de la
secretariatele liceelor la care au sus inut probe de aptitudini, le depun la colile generale pe care
le-au absolvit i, în perioada prev zut de calendarul admiterii, completeaz op iuni la centrul de
înscriere la care este arondat coala general pe care au absolvit-o. Ace ti candida i particip la
repartizarea computerizat .
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Cap.4 Sus inerea probelor de verificare a cuno tin elor de limb modern sau
matern
Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaz probe de verificare a cuno tin elor
de limb matern sau de limb modern , înscrierea se desf oar în perioada 27-31 mai 2011.
(2) Probele de verificare a cuno tin elor de limb modern sau matern se desf oar în
perioada 1-3 iunie 2011.
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 i Anexei IV din prezenta
metodologie.
(4) Probele de verificare a cuno tin elor de limb modern /matern se organizeaz la centrele
stabilite de comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti. Candida ii declara i admi i la
aceste probe pot fi repartiza i la orice unitate de înv mânt liceal din jude care organizeaz clase
bilingve pentru limba modern respectiv , respectiv la clase cu predare în respectiva limb a
minorit ilor.
(5) Rezultatele probelor men ionate la alin.(1) vor fi afi ate în diminea a zilei de 4 iunie 2011, la
unit ile colare care au organizat probele. În aceea i zi, la unitatea respectiv se depun
eventualele contesta ii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prev zut acest lucru. Rezultatele
contesta iilor se afi eaz în data de 5 iunie 2011.
(6) În data de 5 iunie 2011, dup afi area rezultatelor finale la probele de verificare a
cuno tin elor de limb modern sau matern , tabelul cu numele, ini iala tat lui i prenumele
candidatului, codul numeric personal al acestuia, coala i jude ul de provenien , media de
admitere a candida ilor declara i admi i la proba de verificare a cuno tin elor de limb
modern /matern , este transmis electronic i în scris comisiei de admitere jude ene/a
municipiului Bucure ti.

Art.26. (1) Candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor de
limb matern sau de limb modern , primesc, de la unitatea colar la care au sus inut
probele, anexa fi ei de înscriere completat sau nu, dup caz, cu rezultatele probei de verificare a
cuno tin elor de limb modern , respectiv matern , în data de 9 iunie 2011.
(2) Candida ii depun, la unitatea de înv mânt pe care au absolvit-o, anexele fi elor, pân la data
de 10 iunie 2011. Anexele completate, semnate i tampilate, se vor ata a fi ei de înscriere.
(3) Candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor de limb matern sau
de limb modern , indiferent dac au promovat sau nu aceste probe, completeaz op iuni la
centrul de înscriere la care este arondat coala general pe care au absolvit-o, în perioada
prev zut de calendarul admiterii, i particip la repartizarea computerizat .

Art.27 (1) Centrul de admitere jude ean/al municipiului Bucure ti transmite la Centrul
Na ional de Admitere, într-un fi ier separat, pân la data de 13 iunie 2011, lista candida ilor care
au promovat probele de verificare a cuno tin elor de limb modern sau matern .
(2) Listele men ionate la alin. (1), precum i cele men ionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele,
ini iala tat lui i prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, coala i jude ul de
provenien , limba modern /matern la care a sus inut testul i nota ob inut .
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(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Na ional de Admitere, r spunde pre edintele
comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti.

Cap.5 Preg tirea admiterii
Art.28. (1) Pân la data de 1 mai a anului în care se organizeaz admiterea,
inspectoratele colare vor asigura tip rirea unei bro uri, care s cuprind toate informa iile
necesare candida ilor pentru admiterea în licee, adic lista unit ilor de înv mânt liceal, adresele
acestora, planul de colarizare acordat fiec reia pentru anul colar pentru care se organizeaz
admiterea, pe forme de înv mânt (zi, seral, frecven redus ), filiere, profiluri, specializ ri,
domenii de preg tire, codurile de înscriere acordate fiec rei unit i colare/specializ ri (conform
preciz rilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de preg tire,
specializare sau profil din respectiva unitate colar în anul precedent. Bro ura editat de
inspectoratul colar va con ine, pentru fiecare unitate de înv mânt liceal tehnologic, oferta de
formare profesional , concretizat în calific ri profesionale. Bro urile vor con ine, de asemenea,
extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalit i de departajare, modul de
completare a fi elor de înscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de înscriere,
precum i adresele de internet (la nivel na ional sau local) de unde se pot lua cele mai importante
informa ii despre admitere. În bro ur vor fi cuprinse i informa iile referitoare la locurile
speciale acordate candida ilor romi: condi iile de înscriere, data limit de înscriere, liceele la care
sunt alocate locurile pentru romi etc. Bro ura va cuprinde într-un paragraf special informa iile
referitoare la sus inerea probelor de aptitudini i a probelor de verificare a cuno tin elor de limb
matern sau modern , prezentând graficul înscrierii la aceste probe i graficul lor de desf urare.
În fiecare dintre aceste bro uri se va afla i o fi -model de înscriere.
(2) Bro ura men ionat la alin. (1), tip rit într-un num r de exemplare mai mare decât num rul
elevilor de clasa a VIII-a din jude /municipiul Bucure ti, va fi difuzat acestora, cel mai târziu
pân la data de 5 mai a anului în care se organizeaz admiterea. Fiecare unitate de înv mânt va
primi un num r suplimentar de exemplare, pentru candida ii din seriile anterioare i pentru
comisia de înscriere din unitatea de înv mânt gimnazial. Inspectoratul colar va p stra un
num r de exemplare pentru candida ii proveni i din alte jude e i pentru cei din seriile anterioare,
care împlinesc 18 ani pân la data de 11 septembrie 2011 inclusiv. Candida ilor din alte jude e li
se va distribui bro ura la centrul special de înscriere.
(3) Comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti vor lua toate m surile ca informa iile
cuprinse în bro ur s fie corecte i complete. Nu se admite operarea de modific ri în bro ur ,
dup transmiterea acesteia la unit ile de înv mânt.
(4) Pân la data de 15 mai a anului în care se organizeaz admiterea, cinci exemplare din bro ura
fiec rui jude /municipiul Bucure ti vor fi trimise la Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului
i Sportului, Direc iei Generale Educa ie i Înv are pe Tot Parcursul Vie ii. Versiunea
electronic a bro urii va fi trimis , pân la aceea i dat , la Ministerul Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului, Direc iei Modernizarea Patrimoniului, Investi ii i Informatizare.

Art.29. (1) Informa iile cuprinse în bro ur vor fi puse la dispozi ia p rin ilor i a elevilor
i vor fi prezentate în edin e de instruire, organizate în acest scop în perioada 9 mai – 3 iunie
2011.
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(2) În situa ia în care p rin ii doresc înscrierea elevilor la unit i colare situate în alt jude ,
ace tia î i iau informa iile referitoare la re eaua colar direct de la centrele speciale de înscriere,
stabilite de inspectoratele colare ale jude elor respective pentru candida ii din alte jude e.

Art.30. (1) Candida ii pot participa la repartizarea computerizat într-un singur jude .
Înscrierea candida ilor pentru admiterea în liceele din jude ul de provenien se face, în
perioada prev zut de grafic, la colile generale pe care ace tia le-au absolvit (inclusiv pentru
absolven ii din seriile anterioare). Candida ii care particip la admitere în alte jude e se înscriu la
centrul special de înscriere din jude ul în care doresc s fie admi i, în perioada prev zut de
grafic.
(2) Înscrierea candida ilor la admitere se face prin completarea fi elor de înscriere, conform
modelului stabilit de Comisia Na ional de Admitere i transmis comisiilor de admitere
jude ene/a municipiului Bucure ti, pân la data de 1 martie a anului în care se organizeaz
admiterea.
(3) Comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti pot transmite în unit ile de
înv mânt gimnazial doar modelul electronic al fi ei de înscriere. În unit ile de înv mânt
gimnazial, fi ele de înscriere se completeaz electronic cu datele personale ale elevilor, cu
mediile acestora, sunt listate i sunt date elevilor pentru completarea op iunilor. Fi ele de
înscriere respect întocmai modelul transmis de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i
Sportului i sunt tip rite fa -verso.
(4) Pentru situa iile în care nu exist posibilitatea complet rii electronice a fi elor de înscriere,
comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti r spund de tip rirea i de transmiterea la
colile respective a fi elor de înscriere într-un num r suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor
candida ilor.

Art.31. Secretariatele colilor completeaz , pân la data de 29 iunie 2011, pe fi ele de
înscriere: codul acordat unit ii de înv mânt gimnazial, datele personale ale absolven ilor de
clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele i media
general ob inut la Evaluarea Na ional din clasa a VIII-a. Completarea fi elor de înscriere se
face electronic, cu excep ia cazurilor men ionate la Art. 30, alin. (4).
Art.32. (1) Fiecare unitate de înv mânt gimnazial completeaz i listeaz din
calculator, pentru prima etap de admitere, o singur fi de înscriere pentru fiecare absolvent,
care este semnat i tampilat de directorul colii. Nerespectarea prevederii referitoare la
unicitatea fi ei de înscriere se consider tentativ de fraud i atrage dup sine sanc ionarea
penal , civil , administrativ sau disciplinar a vinova ilor, dup caz.
(2) Pentru candida ii care au sus inut i promovat probe de verificare a cuno tin elor de limb
modern sau matern , fi a de înscriere listat pentru prima etap de admitere are anexat , în
original, fi a cu rezultatele la probe, semnat i tampilat de directorul unit ii de înv mânt la
care acestea au fost sus inute.
(3) Pentru a doua etap de admitere, se va completa o nou fi
care au participat la prima etap , dar nu au fost repartiza i.

de înscriere, pentru candida ii

Art.33. Dup încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candida ilor i a
mediilor/notelor prev zute în fi a de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de
înv mânt gimnazial afi eaz , pân la data de 29 iunie 2011, lista cuprinzând candida ii din
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centrul respectiv, în ordinea descresc toare a mediilor de admitere. Lista cuprinde
notele/mediile men ionate la art. 31.

i

Art.34. Directorii unit ilor de înv mânt gimnazial semneaz i r spund de transcrierea
corect a datelor în fi ele de înscriere ale elevilor din coala respectiv .

Cap.6 Completarea fi elor de înscriere ale candida ilor
Art.35. (1) Directorii unit ilor de înv mânt gimnazial stabilesc, pân la data de 5 mai a
anului în care se desf oar admiterea, graficul desf ur rii pe clase a ac iunilor de completare
a op iunilor pentru absolven ii clasei a VIII-a.
(2) Ac iunile de completare a op iunilor pentru absolven ii clasei a VIII-a se desf oar în
perioada 29 iunie – 5 iulie 2011. La fiecare edin , particip elevii, p rin ii/tutorii legal institui i
(un p rinte/tutore pentru fiecare elev), dirigin ii, precum i un membru sau un delegat al
Consiliului de administra ie al unit ii colare. P rin ii/tutorii legal institui i semneaz un procesverbal de instruire.
Art.36. (1) În cadrul acestor edin e, elevii i p rin ii sunt informa i asupra rezultatelor
ob inute la nivelul jude ului, respectiv al municipiului Bucure ti, la Evaluarea Na ional din clasa
a VIII-a precum i asupra ierarhiei absolven ilor de clasa a VIII-a din jude /municipiul Bucure ti.
Pentru aceasta, inspectoratele colare transmit, pân în data de 29 iunie 2011, în fiecare unitate
de înv mânt gimnazial, num rul de absolven i pe tran e de medii de admitere, precum i locul
ocupat în ierarhia jude ului/a municipiului Bucure ti de fiecare absolvent, în func ie de media de
admitere. Unit ile colare gimnaziale pun la dispozi ia elevilor i p rin ilor aceste informa ii,
prin afi are.
(2) Comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti va afi a zilnic, în perioada de
completare a op iunilor, pe site-ul inspectoratului, situa ia înscrierilor la centrul special de
înscriere pentru candida ii proveni i din alte jude e: num r de candida i înscri i, pe tran e de
medii. Unit ile de înv mânt gimnazial pun la dispozi ia candida ilor i p rin ilor aceste
informa ii.

Art.37. În cadrul edin elor men ionate la Art. 35, elevilor i p rin ilor li se recomand
completarea unui num r suficient de op iuni în fi a de înscriere, pentru a- i asigura repartizarea,
inând seama de media lor de admitere i de media ultimului admis la liceele respective în anul
precedent. Se va atrage aten ia p rin ilor asupra faptului c , în situa ia complet rii unui num r
insuficient de op iuni, elevul poate s r mân nerepartizat sau poate s fie repartizat într-un mod
necorespunz tor mediei sale de admitere.
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care particip la înscrierea op iunilor elevilor, aten ioneaz
p rin ii asupra faptului c trebuie s fac op iuni realiste, alegând licee la care media de admitere
din anii preceden i este apropiat de media de admitere a candidatului.
(2) Personalul colii nu influen eaz în nici un fel p rin ii i elevii în completarea
op iunilor, dar îi consiliaz , pentru a permite candida ilor o alegere în cuno tin de cauz ,
prezentându-le toate informa iile necesare, inclusiv riscurile complet rii unui num r
insuficient de op iuni sau ale complet rii unor op iuni nerealiste.
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Art.39. (1) Candida ii completeaz pe fi a de înscriere, în ordinea descresc toare a
preferin elor, codurile op iunilor pentru profilurile, specializ rile sau domeniile de preg tire
dorite.
(2) Candida ii sunt avertiza i c , pentru profilurile, specializ rile sau domeniile de preg tire la
care predarea se face într-o limb a unei minorit i na ionale, pot înscrie codul respectiv în fi a de
op iuni numai dac au urmat cursurile gimnaziale în limba matern respectiv , sus inând
Evaluarea Na ional din clasa a VIII-a la aceast disciplin , sau dac au sus inut i promovat
proba de verificare a cuno tin elor de limb matern men ionat la Art. 10 din prezenta
metodologie. În caz contrar, op iunea respectiv va fi anulat în momentul repartiz rii
computerizate.
(3) Candida ii sunt avertiza i c , pentru specializ rile la care predarea unei limbi moderne se face
în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fi a de op iuni numai dac au sus inut i promovat
proba de verificare a cuno tin elor la limba modern respectiv i au pe fi nota ob inut la
aceast prob , conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, op iunea
respectiv va fi anulat în momentul repartiz rii computerizate.

Art.40. P rin ilor li se aduce la cuno tin num rul de locuri alocate pentru fiecare unitate
de înv mânt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de preg tire, c ruia i s-a
acordat un cod. De asemenea, p rin ii sunt informa i cu privire la preciz rile din Art.6, alin. (2) al
prezentei metodologii.
Art.41. Exemplu de completare a op iunilor:
1. Dac prima op iune este pentru specializarea matematic -informatic , liceu –cursuri de zi, din
Liceul Minerva, care are în bro ur codul 107, atunci elevul va completa pozi ia 1 din fi astfel:

1.

1

0

7

2. Dac a doua op iune este pentru Liceul Apollo, specializarea tiin e sociale – cursuri de zi, care
are în bro ur codul 279, atunci elevul va completa pozi ia 2 din fi astfel:

2.

2

7

9

3. Celelalte op iuni se completeaz în acela i mod, în ordinea descresc toare a preferin elor, prin
precizarea codului alocat fiec rei op iuni.

4. Numele unit ilor de înv
fictive.

mânt i codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt

Art.42. Cu ocazia complet rii op iunilor, p rin ii i candida ii verific i corectitudinea
celorlalte date înscrise în fi de secretariatele colilor i semnate de directorul colii. Fiecare
candidat î i poate copia în fi a-model din bro ur , pentru uz propriu, lista de op iuni, în ordinea
descresc toare a preferin elor exprimate.
Art.43. (1) Completarea listei de op iuni se face de c tre candidat în prezen a
p rintelui/tutorelui legal instituit i a dirigintelui clasei. Ace tia, împreun cu candidatul, vor
semna fi a de înscriere.
(2) Elevii i p rin ii vor fi avertiza i s completeze cu responsabilitate op iunile i num rul
lor, s verifice coresponden a codurilor înscrise în fi cu op iunile exprimate, având în
vedere c o op iune gre it poate conduce la o repartizare nedorit .
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Art.44. (1) Absolven ii care doresc s participe la admitere în alt jude , primesc, pân
în data de 30 iunie 2011, de la unitatea colar pe care au absolvit-o, fi a de înscriere, completat
cu datele personale i, dup caz, cu notele i media general ob inute la evaluarea na ional din
clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste
fi e nu vor fi completate op iuni la coala de provenien , ci la centrul special de înscriere din
jude ul în care se dore te repartizarea.
(2) Fi ele acestor candida i sunt înmânate candida ilor/p rin ilor, care semneaz de primire în
registrul colii. În acest registru, se consemneaz clar natura documentului eliberat: “fi de
înscriere pentru admitere în licee” i motivul eliber rii fi ei: “participare la admitere în alt jude ”.
(3) Candida ii men iona i la alin. (1) se vor înscrie direct cu aceast fi
s fie repartiza i.

în jude ul în care doresc

Art.45. Candida ii care au sus inut probe de aptitudini, dar nu au fost admi i la clasele
respective, precum i cei care au sus inut proba de verificare a cuno tin elor de limb matern sau
de limb modern , indiferent dac au promovat-o sau nu, ridic fi ele de înscriere de la
secretariatele liceelor la care au sus inut probe de aptitudini/probe de verificare a cuno tin elor de
limb matern sau modern i, în perioada prev zut de calendar, î i completeaz fi ele de
op iuni la centrul zonal de înscriere la care este arondat coala general pe care au absolvit-o.
Ace ti candida i particip la admiterea computerizat .
Art.46. (1) Transmiterea fi elor de înscriere de la coli la centrele zonale de înscriere i
introducerea datelor de pe fi e în baza de date computerizat se va face, pe m sura complet rii
fi elor de înscriere, în perioada 30 iunie - 6 iulie 2011 în baza unei program ri f cute de
comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti. Acolo unde exist dotarea necesar i
personalul calificat, introducerea în baza de date computerizat a datelor din fi i a op iunilor se
va face direct la coala de provenien a absolventului. Informa ia în format electronic va fi
transmis , de asemenea, centrelor zonale de înscriere.
(2) Directorul unit ii gimnaziale va sigila toate fi ele de înscriere ale absolven ilor colii,
completate cu op iuni i le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de
înscriere la care este arondat coala. Predarea – primirea documentelor se va face pe baz de
proces-verbal.
(3) Pe m sur ce prime te fi ele de op iuni de la diferite coli, comisia din centrul zonal de
înscriere asigur introducerea în baza de date computerizat a datelor de pe fi e.
(4) Dup introducerea integral în calculator a datelor pentru elevii unei coli, fi ele din
calculator vor fi listate, semnate de pre edintele centrului de înscriere i înmânate directorului
colii, cu proces-verbal de predare-primire. Fi ele de înscriere originale sunt puse în plicuri care
se sigileaz i se semneaz de directorul colii sau de c tre delegatul acestuia i de pre edintele
centrului zonal de înscriere.

Art.47 (1) În perioada 30 iunie – 7 iulie 2011, conform planific rii stabilite de comisia
din coal , p rin ii i elevii vor verifica, în prezen a dirigin ilor, corectitudinea datelor din fi a
listat de calculator pentru fiecare elev.
(2) În cazul existen ei unei erori, p rin ii o semnaleaz comisiei de înscriere, prin intermediul
profesorului diriginte. Comisia transmite informa ia la centrul zonal de înscriere, care procedeaz
la corectarea gre elii în baza de date computerizat i la listarea fi ei corectate din calculator.
Fi a gre it se p streaz în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de
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înscriere, iar fi a corectat se înmâneaz directorului, care o transmite p rin ilor i candidatului,
pentru a fi semnat .
(3) Corectarea fi elor elevilor înscri i din alte jude e se face în centrul în care s-a f cut înscrierea
acestor candida i, în perioada prev zut în grafic.
(4) Fi ele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de
candidat i de p rintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul c acestea sunt corecte i
acceptate i r mân în posesia p rintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fi a ini ial a fost
corectat , un exemplar al fi ei corectate, listate din calculator i semnate de diriginte, candidat i
p rintele/tutorele acestuia va r mâne ata at fi ei ini iale.
(5) De asemenea, în cadrul acestor edin e de verificare, fiecare candidat va controla prezen a
numelui s u pe lista de control afi at la sediul colii generale, conform Art. 33, precum i
corectitudinea datelor personale, a mediilor i a notelor din list .
(6) Comisia de înscriere din unitatea de înv mânt gimnazial are obliga ia de a verifica prezen a,
pe lista de control afi at , a tuturor elevilor aronda i centrului i de a semnala comisiei de
admitere jude ene/a municipiului Bucure ti neregulile sesizate.

Art.48. (1) Dup încheierea verific rii fi elor listate din calculator i corectarea
eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de
date comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti, pân la 8 iulie 2011.
(2) Pre edintele comisiei din centrul zonal de înscriere, înso it de vicepre edinte sau de un alt
delegat, duce fi ele de op iuni originale la centrul de admitere jude ean/al municipiului Bucure ti
i le pred , cu proces-verbal de predare-primire, pre edintelui comisiei de admitere jude ene/a
municipiului Bucure ti. Predarea fi elor originale se face pân pe data de 8 iulie 2011.
(3) Pre edintele comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti r spunde, în mod direct,
de p strarea în siguran a fi elor originale. Acestea se p streaz în centrul jude ean de admitere
timp de doi ani de la încheierea admiterii.

Art.49. În data de 9 iulie 2011, în intervalul de timp stabilit de c tre Centrul Na ional de
Admitere i comunicat fiec rui jude , baza de date va fi transmis de la centrul de admitere
jude ean/al municipiului Bucure ti la Centrul Na ional de Admitere. Pre edintele fiec rei comisii
de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti va confirma telefonic i în scris, pân la data de 9
iulie 2011, ora 22, încheierea opera iei de transmitere a bazei de date c tre Centrul Na ional de
Admitere.

Cap.7 Repartizarea computerizat

i afi area rezultatelor

Art.50. (1) În data de 10 iulie 2011, Centrul Na ional de Admitere verific bazele de
date transmise de comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti i transmite acestora
eventualele nereguli semnalate - candida i înscri i în mai multe jude e, candida i afla i în baza de
date pentru admiterea computerizat i care au fost deja admi i la liceele la care se sus in probe
de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora.
(2) Corectarea erorilor men ionate anterior se face pân la data de11 iulie 2011 i se confirm
la Centrul Na ional de Admitere, pân la ora 22 a aceleia i zile.
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(3) Pân la data de 12 iulie 2011, se efectueaz repartizarea computerizat a absolven ilor de
clasa a VIII-a care au participat la prima etap de admitere, în ordinea descresc toare a mediilor
de admitere i în func ie de op iunile candida ilor, înscrise în fi a de op iuni. La repartizare se
folosesc criteriile de departajare men ionate la Art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau în
considerare:
(i) op iunile pentru licee, cursuri de zi, ale candida ilor care nu satisfac condi iile precizate la
Art.3,
(ii) op iunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorit ilor na ionale, ale candida ilor care
nu au urmat cursurile gimnaziale în limba matern respectiv sau care nu au promovat proba de
verificare a cuno tin elor de limb matern men ionat la Art.10
(iii) op iunile pentru clase bilingve ale candida ilor care nu au promovat proba de verificare a
cuno tin elor de limb modern , prev zut în prezenta metodologie.
(4) Pân la data de 13 iulie 2011, centrele de admitere jude ene/al municipiului Bucure ti tip resc
i afi eaz în fiecare unitate de înv mânt gimnazial, precum i în centrul special de înscriere
pentru absolven ii proveni i din alte jude e:
a) lista candida ilor din unitatea respectiv , admi i în licee, în ordinea descresc toare a mediilor
de admitere, cu unitatea colar la care au fost admi i;
b) situa ia locurilor r mase libere la fiecare unitate de înv
Bucure ti, dup încheierea primei etape de admitere.

mânt liceal din jude /municipiul

(5) La încheierea primei etape a repartiz rii computerizate, centrul de admitere jude ean/al
municipiului Bucure ti transmite fiec rei unit i de înv mânt liceal de stat lista tuturor
candida ilor admi i în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializ ri, domenii ale preg tirii de
baz , list care este afi at la sediul unit ii respective, cel mai târziu pân la data de 15 iulie
2011.

Art.51. (1) La a doua etap a repartiz rii computerizate particip candida ii din seria
curent , indiferent de vârst , i cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani pân la data de
11 septembrie 2011 inclusiv i care se afl în una din situa iile urm toare: au participat i au
r mas nerepartiza i dup prima etap , sau nu au participat, din diferite motive, la prima etap de
admitere.
(2) Candida ii care nu au participat la prima etap de repartizare, completeaz fi a de op iuni, în
perioada 14 - 19 iulie 2011. În aceea i perioad , completeaz o nou fi de op iuni candida ii
care au participat la prima etap , dar au r mas nerepartiza i. Completarea op iunilor de c tre
candida ii care particip la a doua etap de admitere se face la colile generale de provenien sau
la centrul special de înscriere pentru candida ii din alte jude e.
(3) În situa ia în care au r mas locuri neocupate la clasele pentru care se sus in probe de aptitudini
sau probe de verificare a cuno tin elor de limb matern sau modern , înscrierea candida ilor
pentru aceste probe se face în 14 iulie 2011, iar sus inerea probelor se face în perioada 15-16
iulie 2011. Afi area rezultatelor finale se face în 18 iulie 2011. Candida ii respin i la probele de
aptitudini i candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor de limb matern
sau modern completeaz op iunile în data de 19 iulie 2011 i particip la repartizarea
computerizat .
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(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fi elor cu op iuni listate din
calculator, precum i corectarea eventualelor erori se fac în perioada 15-20 iulie 2011.
(5) În data de 21 iulie 2011, pân la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere
jude ean /al municipiului Bucure ti, care le transmite la Centrul Na ional de Admitere, în aceea i
zi, pân la ora 22.
(6) Pân la data de 22 iulie 2011 Centrul Na ional de Admitere realizeaz
computerizat a candida ilor din a doua etap de admitere.

repartizarea

(7) Pân la data de 23 iulie 2011, centrele de admitere jude ene/al municipiului Bucure ti tip resc
i afi eaz , în fiecare unitate de înv mânt gimnazial, precum i în centrul special de înscriere
pentru absolven ii proveni i din alte jude e:
a) lista candida ilor din unitatea respectiv , admi i în licee, în ordinea descresc toare a mediilor
de admitere, cu unitatea colar la care au fost admi i;
b) situa ia locurilor r mase libere la fiecare unitate de înv mânt liceal de stat din
jude /municipiul Bucure ti, dup încheierea celei de a doua etape de admitere.

Art.52. La încheierea repartiz rii computerizate a elevilor care au participat la a doua
etap de admitere, centrul de admitere jude ean/al municipiului Bucure ti transmite fiec rei
unit i de înv mânt liceal de stat lista tuturor candida ilor admi i în acea unitate, pe specializ ri,
domenii ale preg tirii de baz , list care va fi afi at la sediul unit ii respective cel mai târziu
pân la data de 23 iulie 2011.
Art.53. (1) În perioada 15 - 25 iulie 2011, absolven ii depun, la unit ile colare la care au
fost declara i admi i, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la licee a candida ilor declara i admi i în urma repartiz rii computerizate se
efectueaz , conform unui program afi at de unitatea de înv mânt, pe baza urm toarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dac este cazul) i certificatul de na tere, în copie legalizat ;
c) adeverin cu notele i media general ob inute la Evaluarea Na ional din clasa a VIII-a;
d) foaia matricol pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fi a medical .
(3) Candida ii care, în perioada men ionat la alin. (1), nu î i depun dosarele de înscriere, se
consider retra i, iar locurile corespunz toare sunt declarate neocupate i vor fi utilizate
pentru rezolvarea cazurilor speciale de c tre comisia jude ean /a municipiului Bucure ti de
admitere. Ace ti candida i vor fi repartiza i de comisia de admitere jude ean /a
municipiului Bucure ti, pe locurile r mase libere, dup rezolvarea cazurilor speciale.
(4) Unit ile de înv mânt liceal de stat transmit comisiei de admitere jude ene/a municipiului
Bucure ti, pân la data de 25 iulie 2011, situa ia locurilor r mase libere în urma neînscrierii unor
candida i repartiza i în sesiunea de admitere.

Art.54. (1) În perioada 26 – 28 iulie 2011, comisia de admitere jude ean /a municipiului
Bucure ti rezolv situa iile speciale ap rute dup repartizarea computerizat : situa ii medicale
speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candida ilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe
locuri r mase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gre it în
baza de date computerizat a op iunilor exprimate de elevi etc.
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(2) Nu se va dep i num rul maxim de 30 de elevi la clas i se va respecta, în toate cazurile,
criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere jude ene/a
inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul
municipiului Bucure ti, dup
jude ului/municipiului Bucure ti.
(3) Deciziile comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti se iau cu majoritate de
voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, i sunt f cute publice prin afi are la sediul
inspectoratului colar.
(4) În perioada men ionat la alin. (1), dup rezolvarea situa iilor speciale, comisiile de admitere
jude ene/a municipiului Bucure ti repartizeaz pe locurile r mase libere absolven ii
înv mântului gimnazial care au fost repartiza i, dar nu i-au depus dosarele de înscriere în
perioada prev zut de prezenta metodologie i pe cei care, din diferite motive, nu au participat la
repartiz rile computerizate.
Art.55. (1) Absolven ii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unit ile la care au fost
repartiza i sau nu au participat la cele dou etape de admitere i care, din diferite motive, nu se
adreseaz comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti în perioada men ionat la art.
54, alin.(1) i solicit ulterior un loc în clasa a IX-a, precum i cei care i-au încheiat situa ia
colar ulterior desf ur rii etapelor de admitere men ionate anterior vor fi repartiza i de comisia
de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti, pe locurile r mase libere. Repartizarea se face în
perioada 1-7 septembrie 2011, inând cont de criteriile prev zute în prezenta metodologie, în
baza hot rârilor comisiei de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti.
(2) Rezultatele repartiz rilor efectuate de comisia de admitere jude ean / a municipiului
Bucure ti, conform alineatelor (1) i (5), se transmit Centrului Na ional de Admitere, pân la data
de 11 septembrie 2011.
(3) Dac , la încheierea etapelor de admitere men ionate în prezenta metodologie, mai exist
locuri vacante la clasele pentru care se sus in probe de aptitudini sau probe de verificare a
cuno tin elor de limb modern sau matern , comisiile de admitere jude ene/a municipiului
Bucure ti pot decide organizarea unei noi etape de sus inere a acestor probe, în perioada 1-6
septembrie 2011. Graficul desf ur rii probelor i locul de desf urare a acestora vor fi f cut
publice pân la data de 1 august, prin afi are la sediul unit ilor de înv mânt gimnazial.
Admiterea candida ilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

Cap.8 Admiterea candida ilor pe locurile speciale pentru romi
candida ilor pentru înv mântul special

i a

Art.56. (1) Comisiile de admitere jude ene/a municipiului Bucure ti stabilesc, cu avizul
Comisiei Na ionale de Admitere, i anun , prin afi are la sediul inspectoratului colar, pân la
data de 15 mai 2011, unit ile de înv mânt, specializ rile i num rul de locuri alocate pentru
candida ii romi, pe baza m surilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale
privind îmbun t irea situa iei romilor. Num rul de locuri anun at nu mai poate fi modificat dup
data de 15 mai 2011. Informa iile men ionate se transmit Comisiei Na ionale de Admitere, la
Direc ia General Înv mânt în Limbile Minorit ilor, Rela ia cu Parlamentul i Partenerii
Sociali.
(2) Locurile speciale pentru candida ii romi se vor aloca peste num rul de locuri acordat prin
planul de colarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clas .
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(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere
jude ean /a municipiului Bucure ti, pân la data de 1 iulie 2011, ora 16. Orice cerere depus
dup aceast dat nu mai este luat în considerare.
(4) Candida ii din etnia romilor care concureaz pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru
ace tia trebuie s prezinte la înscriere, pe lâng actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din
prezenta metodologie, o recomandare scris din partea pre edintelui unei organiza ii civice,
culturale sau politice a romilor, legal constituit , prin care se atest apartenen a lor la etnia
romilor i nu faptul c fac parte din respectiva organiza ie.
(5) În perioada 4-6 iulie 2011, comisia de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti asigur
repartizarea candida ilor romi care au depus cereri pân la data men ionat la alin. (3), pe
locurile speciale pentru romi, în ordinea descresc toare a mediilor de admitere i în baza
op iunilor exprimate de candida i. Repartizarea se face în edin public .
(6) În situa ia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru
rezolvarea cazurilor speciale, men ionate la Art. 54.
Art.57. (1) Înscrierea i repartizarea candida ilor în clasa a IX-a din unit ile de
înv mânt special se organizeaz de c tre comisia de admitere jude ean /a municipiului
Bucure ti, în perioada 7-9 iulie 2011.
(2) Locurile alocate înv mântul liceal special sunt anun ate în bro ura de admitere, într-o list
separat , care va purta men iunea c aceste locuri nu particip la repartizarea computerizat . Vor
fi precizate în bro ur locul i data în care se va face repartizarea candida ilor pentru
înv mântul special, precum i condi iile specifice de înscriere (documente care s dovedeasc
tipul i gradul de deficien etc.).
(3) Repartizarea pe locurile din unit ile de înv mânt special se face în func ie de tipul i gradul
de deficien , în ordinea descresc toare a mediilor de admitere sau de absolvire, dup caz, i în
func ie de op iuni.
(4) Candida ii cu cerin e educative speciale, care au sus inut Evaluarea Na ional din clasa a VIIIa, pot participa, f r restric ii, la toate etapele admiterii prev zute de prezenta metodologie, atât
pentru locurile din înv mântul de mas , cât i pentru cele din înv mântul special.
(5) Candida ii cu cerin e educative speciale, care nu au sus inut Evaluarea Na ional din clasa a
VIII-a i care solicit repartizarea în înv mântul de mas , sunt repartiza i, în ordinea
descresc toare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de c tre comisia de admitere jude ean /a
municipiului Bucure ti, în perioada 26 – 28 iulie 2011, dup repartizarea celorlal i candida i. În
repartizarea acestor candida i, se va ine cont de certificatele de expertiz i orientare colar i
profesional eliberate de comisia pentru protec ia drepturilor copilului.
(6) În cazul candida ilor cu cerin e educative speciale, proveni i din promo ii anterioare,
prevederile alin. (4) i (5) se aplic în mod corespunz tor, înlocuind sintagma „Evaluarea
Na ional ” cu sintagma adecvat „examenul de capacitate”/ „testele na ionale”/ „tezele cu subiect
unic”.

Cap.9 Admiterea candida ilor pentru înv
frecven redus

mântul seral i pentru cel cu

Art.58. (1) Înscrierea la înv mântul seral sau cu frecven redus a candida ilor din
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pân la data de 11 septembrie 2011, inclusiv, se
face la un centru special desemnat de inspectoratul colar.
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(2) Centrul special de înscriere pentru candida ii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18
ani pân la data de 11 septembrie 2011 inclusiv este anun at prin afi are la sediul inspectoratului
i în toate unit ile de înv mânt gimnazial, pân la data de 1 mai 2011. El este de asemenea
anun at în bro ura cuprinzând informa iile referitoare la admitere.
(3) Calendarul admiterii candida ilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pân la
data de 11 septembrie 2011 inclusiv este anun at de inspectoratul colar pân la data de 15 iulie
2011 i este afi at la sediul inspectoratului colar i la centrul men ionat la alin. (1).
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26-27 iulie 2011, la centrul men ionat.
Dosarele con in urm toarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de na tere cartea de identitate i, dup caz, certificatul de c s torie, în copie
legalizat ;
c) adeverin cu notele i media general ob inute la Evaluarea Na ional /tezele cu subiect
unic din clasa a VIII-a/testele na ionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricol pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fi a medical .
(5) Repartizarea candida ilor men iona i la alin. (1) se face în perioada 28-30 iulie 2011, pe
locurile anun ate de inspectoratul colar în bro ura de admitere.
(6) Repartizarea se face în edin public , în dou etape. În prima etap , sunt repartiza i, în
ordinea descresc toare a mediilor de admitere i a op iunilor, candida ii care au sus inut evaluarea
na ional /tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele na ionale/ examenul de capacitate. În a
doua etap , sunt repartiza i, pe locurile r mase libere, în ordinea descresc toare a mediilor de
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, candida ii care nu au participat la evaluarea na ional /tezele
cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele na ionale/examenul de capacitate.

Cap.10 Dispozi ii finale
Art.59. Absolven ii înv mântului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot
participa la admiterea în înv mântul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta
metodologie. Participarea lor la admitere nu este condi ionat de achitarea unei taxe.
Art.60. (1) Bro ura men ionat la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informa iile
corespunz toare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaz admitere în
clasa a IX-a.
(2) Nu se vor aloca coduri pentru unit ile de înv mânt particulare men ionate la alin. (1), iar
locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizat .
(3) Admiterea în unit ile de înv mânt particulare, autorizate sau acreditate, se face în
conformitate cu metodologia stabilit de fiecare coal , cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Art.61. Elevii care au r mas cu situa ia neîncheiat la sfâr itul semestrului al doilea, î i
vor încheia situa ia în perioada 25-31 august 2011 i vor fi repartiza i în clasa a IX-a de comisia
de admitere jude ean /a municipiului Bucure ti în perioada 1-7 septembrie 2011, conform
prevederilor Art.55.
Art.62. În situa ia în care exist candida i c rora nu li se poate calcula media de admitere,
în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) i (3), întrucât nu au participat la Evaluarea
Na ional sau la examenele prev zute la art. 4 alin. (4), ace tia vor fi repartiza i de inspectoratele
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colare, în perioada 1-7 septembrie 2011, dup repartizarea celorlal i candida i. Repartizarea se
face în ordinea descresc toare a mediilor de absolvire a gimnaziului.
Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepse te conform legii
i atrage dup sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea
falsului se face dup încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul ob inut prin fraud .
Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fi e de înscriere pentru acela i elev,
decât este prev zut în prezenta metodologie, de transcrierea eronat a datelor personale ori a
notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanc ionate
disciplinar, administrativ, civil sau penal, dup caz.
Art. 65. Comisia Na ional de Admitere poate decide, în situa ii justificate, s afi eze în
avans sau mai târziu, fa de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând
repartizarea computerizat a absolven ilor de clasa a VIII-a.
Art. 66. (1) În perioada 26 – 28 iulie 2011, comisia de admitere jude ean /a municipiului
Bucure ti va analiza i cazurile speciale ale absolven ilor înv mântului gimnazial care au
studiat în str in tate i, din aceast cauz , nu au participat la Evaluarea Na ional de la sfâr itul
clasei a VIII-a.
(2) Pentru ace ti absolven i, la media general de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar
rezultatele ob inute în anii de studiu parcur i în România.
(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolven i sunt stabilite de comisia de admitere
jude ean /a municipiului Bucure ti i sunt f cute publice pân la data de 19 iulie 2011.
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