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INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN IA I
CENTRUL JUDE EAN DE ASISTEN  PSIHOPEDAGOGIC  IA I
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(Cf. Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii Tineretului si Sportului nr. 5220 din 29. 08. 2011 privind organizarea admiterii în înv mântul
liceal de stat pentru anul colar 2012 - 2013)

Extrase

ADMITEREA ÎN ÎNV MÂNTUL LICEAL DE STAT

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 si
Sportului.

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 2012.

Absolven ii clasei a VIII-a din promo ia 2012, indiferent de vârst , precum i cei din promo iile anterioare care nu împlinesc 18 ani pân  la data de 9
septembrie 2012 inclusiv, se înscriu în înv mântul liceal, la cursuri de zi.

Absolven ii înv mântului gimnazial din promo iile anterioare, care împlinesc 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv, se pot înscrie în înv mântul
liceal doar la cursuri serale sau cu frecven  redus , în perioada prev zut  de calendarul admiterii.
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Elevii claselor a VIII-a particip  la Evaluarea Na ional , examen national 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 riii Tineretului i Sportului prin ordin separat.

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

CONDI IILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN LICEELE DE STAT

Înscrierea în în clasa a IX a, în liceele de stat se face f  examen, pe baza mediei de admitere.
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 VIII a.
Calculul mediei de admitere se face astfel:

ABS + EN = MA2
 unde:
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;
MA = media de admitere.

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, 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 de
la tezele cu subiect unic sus inute în clasa a VIIIa, pentru absolven ii din promo iile 2008- 2009.

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  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  rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

Media general  la Evaluarea Na ional  se calculeaz  ca medie aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele ob inute la probele incluse în Evaluarea
Na ional .

Media general  la Evaluarea Na ional  va fi calculat , indiferent dac  una sau mai multe din notele la evaluarea na ional  sunt inferioare notei cinci.
Media de admitere se calculeaz , indiferent dac  media general  la Evaluarea Na ional  din clasa a VIII a este inferioar  notei cinci.
Media general  de absolvire a claselor a Va – a VIIIa i media de admitere se calculeaz  cu dou  zecimale, f  rotunjire.
Excep ie de la prevederile anterioare 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 la limba matern . Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
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.
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MODALIT I DE DEPARTAJARE

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 specilale pentru romi) se face prin repartizare computerizat , în
ordinea descresc toare a mediilor de admitere (MA), 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.

Aten ie : 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 limba matern  din cadrul Evalu rii Na ionale, respectiv nota de la proba de verificare a cuno tin elor de limba matern , în cazul
candida ilor care solicit  înscrierea la unit i de înv mânt cu predare în limba minorit ilor na ionale.

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 punctele a), b), c), d) i e) egale, atunci to i ace ti candida i sunt declara i admi i la op iunea solicitat .

ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN LICEE

Candida ii pot participa la repartizarea computerizat  într-un singur jude . Înscrierea candida ilor pentru admiterea în liceele din jude ul Ia i 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).

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, pân  la data de 1 martie a anului în care se organizeaz  admiterea.

Pentru liceele/clasele la care se organizeaz  probe de aptitudini, înscrierea se desf oar  în perioada 28 – 30 mai 2012.
Înscrierea pentru sus inerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cuno tin elor 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, a c rei model este comunicat de Comisia Na ional  de Admitere pân  la data
de 1 martie a anului în care se organizeaz  admiterea.

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 . Anexele fi elor se elibereaz  solicitan ilor, pân  la data de 24 mai 2012, 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  modern , pot fi eliberate mai multe anexe ale fi ei de înscriere.

  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 ”.
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ÎNSCRIEREA LA LICEELE VOCA IONALE

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 înscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform unei metodologii speciale.

La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic i la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
Pentru profilul artistic – arte vizuale i la 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;
MFA = media final  de admitere.

Pentru profilul artistic – muzic , coregrafie i teatru, media final  de admitere se calculeaz  astfel:
APT + MA

= MFA,2
unde :
APT = nota final  la probele de aptitudini;
MA = media de admitere;
MFA = media final  de admitere.

Media final  de admitere, la profilul teologic, se calculeaz  astfel:
APT + 3 MA = MFA,

4
unde :
APT = nota final  la probele de aptitudini;
MA = media de admitere;
MFA = media final  de admitere.

Pentru profilul militar, media final  de admitere se calculeaz  astfel:
NT + MA

= MFA,2
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;
MFA = media final  de admitere.

Mediile finale de admitere, se calculeaz  cu dou  zecimale, f  rotunjire.
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La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baz  de calificativ : admis sau respins.
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.

ÎNSCRIEREA LA CLASE CU PREDARE BILINGV  SAU INTENSIV

Pentru liceele care organizeaz  clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere jude ean  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.

Evaluarea rezultatelor la proba de verificare 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.

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  a completa rubrica „nota ob inut  la proba de
limb  modern ” i f  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.

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.

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. Penru a doua etap  de admitere se va completa o nou  fi  de înscriere pentru candida ii care au participat la prima etap
dar nu au fost repartiza i.

Nota ob inut  la proba de verificare a cuno tin elor de limb  modern  nu va fi inclus  în calculul mediei de admitere.
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 .

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 punctele a), b), c), d) i e) men ionate mai sus la “Modalit i de departajare” 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 .

 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 I. .J.Ia i.
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  a mai sus ine alt  prob  de verificare a
cuno tin elor de limb .

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 , 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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ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA ÎN LICEE DIN ALTE JUDE E

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.
Comisia de admitere jude ean  va afi a zilnic, în perioada de completare a op iunilor, pe site-ul inspectoratului, situa ia înscrierii 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.

Corectarea fi elor elevilor înscri i din alte jude e se face la centrul în care s-a f cut înscrierea acestor candida i, în perioada prev zut  de grafic.

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE

pentru absolven ii din alte jude e care doresc s  participe la admitere în jude ul Ia i este  la Inspectoratul colar Jude ean Ia i,

Str. Nicolae B lcescu nr. 26 - Rela ii la telefon 0232 – 268014

SUS INEREA PROBELOR DE APTITUDINI

Probele de aptitudini se desf oar  în perioada 31 mai – 2 iunie 2012.
Probele de aptitudini se desf oar  în centrele stabilite de comisia de admitere jude ean . 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.

Rezultatele probelor de aptitudini vor fi afi ate în diminea a zilei de 5 iunie 2012, 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 6 iunie 2012.

Absolven ii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din înv 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 – MFA - (vezi “Înscrierea la liceele voca ionale”), 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 de aptitudini se face pe baz  de calificativ: admis-respins.
Listele finale cuprinzând candida ii declara i admi i i care s-au înscris pe locurile pentru care este necesar  sus inerea de probe 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  la data de 5 iulie 2012.



9

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 6 iulie 2012, 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 .

SUS INEREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNO TIN ELOR DE LIMB  MODERN

Pentru liceele/clasele la care se organizeaz  probe de verificare a cuno tin elor de limb  modern , înscrierea se desf oar  în perioada 28 – 30 mai 2012.
Probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern se desf oar  în perioada 1 – 2 iunie 2012.
Probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  se organizeaz  la centrele stabilite de comisia de admitere jude ean , astfel încât 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 .
Înscrierile la probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern , pentru liceele care organizeaz  clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, se

fac la secretariatul Colegiului Na ional „Mihai Eminescu” Ia i, în perioada 28 -30 mai 2012, între orele 8.00 – 16.00.
 Probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  se vor sus ine la Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Ia i, dup  cum urmeaz  :

Tipul probei Disciplina Data Ora Tipul probei Disciplina Data Ora
Proba scris Limba englez 1 iunie 2012 9,00 Proba scris Limba francez 2 iunie 2012 9,00
Proba scris Limba german 1 iunie 2012 12,00 Proba scris Limba spaniol 2 iunie 2012 12,00
Proba oral Limba englez 1 iunie 2012 11,00 Proba oral Limba francez 2 iunie 2012 11,00
Proba oral Limba german 1 iunie 2012 14,00 Proba oral Limba spaniol 2 iunie 2012 14,00

Rezultatele probelor de verificare a cuno tin elor de limb  modern  vor fi afi ate în diminea a zilei de 5 iunie 2012, la Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Ia i
În aceea i zi, la unitatea respectiv  se depun eventualele contesta ii, acolo unde este prev zut acest lucru. Rezultatele contesta iilor se afi eaz  în data de 6

iunie 2012.
Candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor 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 , în data de 6-7 iunie 2012.
Candida ii depun, la unitatea de înv mânt pe care au absolvit-o, anexele fi elor, pân  la data de 11 iunie 2012. Anexele completate, semnate i tampilate, se

vor ata a fi ei de înscriere.
Candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor 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 .
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COMPLETAREA FI ELOR DE ÎNSCRIERE

În perioada 7 mai- 1 iunie 2012 se vor organiza edin e de instruire cu elevii i p rin ii acestora în vederea prezent rii informa iilor cuprinse în bro ura elaborat
de ISJ.

Ac iunile  de  completare  a  op iunilor  pentru  absolven ii  clasei  a  VIII-a  se  desf oar  în  perioada 5 - 8 iulie 2012. La fiecare edin , particip  elevii,
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.
rin ii/tutorii legal instituti i semneaz  un proces verbal-verbal de instruire.

În cadrul acestor edin e, elevii i p rin ii sunt informa i asupra rezultatelor ob inute la nivelul jude ului la evaluarea na ional  din clasa a VIII-a, la tezele cu
subiect unic precum i asupra ierarhiei absolven ilor de clasa a VIII-a din jude .

Se recomand  completarea unui num r suficient de op iuni în fi a de înscriere, pentru a se asigura repartizarea, inând seama de media proprie de admitere i de
media ultimului admis la liceele respective în anul precedent.

Necompletarea unui num r suficient de op iuni poate duce la nerepartizarea elevului sau la nerepartizarea acestuia corespunz tor mediei sale.
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.
Personalul colii nu influen eaz  în nici un fel p rin ii i elevii în completarea op iunilor, dar îi consiliaz , 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, pentru a permite candida ilor o alegere în cuno tin
de cauz .

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.

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 . În caz contrar, op iunea
respectiv  va fi anulat  în momentul repartiz rii computerizate.

rin ilor li se aduce la cuno tin  num rul de locuri alocat 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 c , în cazul filierei tehnologice, repartizarea candida ilor se face pe profiluri, 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 2012, oferta de colarizare/oferta de formare profesional

concretizat  în profiluri i calific ri profesionale.

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
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(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.

Not  : numele  unit i lor  de  înv mânt i  codur i l e  fo los it e  mai  sus ,  spre  exempl i f icare ,  sunt  f ic t i v e .

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.

Completarea  listei  de  op iuni  se  va  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.

Elevii i p rin ii vor fi avertiza i  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 .

Absolven ii care doresc s  participe la admitere în alt jude , primesc,  pân  în  data  de 5 iulie 2012, 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 V –
VIII, 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.

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 admiterea în licee” i motivul eliber rii fi ei: “participare la admitere în alt jude ”.

Ace ti candida ii se vor înscrie direct cu aceast  fi  în jude ul în care doresc s  fie repartiza i.
Candia 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  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  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 pe care
au absolvit-o. Ace ti candida i particip  la admiterea computerizat .

Aten ie !

În perioada 5 – 8 iulie 2012, conform planific rii stabilite de comisia din coal , rin ii i elevii vor verifica, în prezen a dirigin ilor, corectitudinea datelor
din fi a listat  de calculator pentru fiecare elev.

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 a comisiei de înscriere, iar fi a corectat  se înmâneaz  directorului, care o transmite p rin ilor i candidatului, pentru a fi semnat .
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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, listat
din calculator i semnat  de diriginte, de candidat i de p rintele/tutorele acestuia, va r mâne ata at fi ei ini iale.

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,
precum i corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din list .

REPARTIZAREA ÎN LICEE

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 i
în func ie de op iuni.

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candida ilor se face pe profiluri, 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 2012, oferta de colarizare/oferta de formare profesional  concretizat  în
profiluri, domenii i calific ri profesionale

Repartizarea computerizat  se face în dou  etape :

I. Pân  la data de 14 iulie 2012, 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 mai sus la “Modalit i de departajare”. Nu se iau în considerare op iunile pentru licee, cursuri de zi ale candida ilor care nu satisfac condi iile precizate la
“Înscrierea la licee”, precum i op iunile pentru clase bilingve, ale candida ilor care nu au sus inut i promovat proba de verificare a cuno tin elor de limb  modern ,
prev zute în prezenta metodologie.

Pân  la data de 15 iulie 2012,  centrele jude ene de admitere 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 din jude , dup  încheierea primei etape de admitere.
Pân  cel târziu la data de 16 iulie 2012, unit ile colare vor afi a lista tuturor candida ilor admi i în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializ ri, domenii ale

preg tirii de baz .

II. 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 9 septembrie 2012 inclusiv i care au participat i au r mas nerepartiza i dup  prima etap  sau nu au participat, din diferite motive, la prima etap  de
admitere.

Candida ii care nu au participat la prima etap  de repartizare, completeaz  fi a de op iuni, în perioada 16 - 20 iulie 2012. 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.

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  modern ,
înscrierea candida ilor pentru aceste probe se face în 16 iulie 2012, iar sus inerea probelor se face în perioada 17 - 18 iulie 2012. Afi area rezultatelor finale se face în 19
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iulie 2012. Candida ii respin i la probele de aptitudini i candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  completeaz  op iunile în
data de 20  iulie 2012 i particip  la repartizarea computerizat .

Pân  la data de 23 iulie 2012, Centrul Na ional de Admitere realizeaz  repartizarea computerizat  a candida ilor din a doua etap  de admitere.
Pân  la  data  de 24 iulie 2012, centrul jude ean de admitere tip re te 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 , dup  încheierea celei de a doua etape de admitere.
La încheierea repartiz rii computerizate a elevilor care au participat la a doua etap  de admitere, centrul de admitere jude ean transmite fiec rei unit i de

înv mânt liceal de stat lista tuturor candida ilor admi i în acea unitate, pe specializ ri, pe domenii ale preg tirii de baz , list  care va fi afi at  la sediul unit ii respective
cel mai târziu pân  la data de 24 iulie 2012.

Elevii care au r mas cu situa ia neîncheiat  la sfâr itul semestrului al II-lea, î i vor încheia situa ia în perioada 20 – 22 august 2012 i vor fi repartiza i în clasa a
IX-a de comisia de admitere jude ean  în perioada 3 – 7 septembrie 2012.

În situa ia în care exist  candida i c rora nu li se poate calcula media de admitere întrucât nu au participat la Evaluarea Na ional / examenul de capacitate/ teste
na ionale/ teze cu subiect unic ace tia vor fi repartiza i de inspectoratul colar, în perioada 6 - 7 septembrie 2012, dup  repartizarea celorlal i candida i.

Repartizarea se face în ordinea descresc toare a mediilor de absolvire a gimnaziului.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE AL CANDIDA ILOR DECLARA I ADMI I

În perioada 16 - 26 iulie 2012, absolven ii depun, la unit ile colare la care au fost declara i admi i, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
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 .
Candida ii care, în perioada men ionat  mai sus, 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  de admitere. Ace ti candida i vor fi repartiza i de comisia de
admitere jude ean , pe locurile r mase libere, dup  rezolvarea cazurilor speciale.

În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere jude ean  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.

Nu se va dep i num rul maxim de 28 elevi la clas i se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere.
În perioada 27 – 30 iulie 2012, dup  rezolvarea situa iilor speciale, comisia de admitere jude ean  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 repatiz rile computerizate.
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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 în perioada 27 – 30 iulie 2012, 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 vor fi repartiza i de comisia de admitere jude ean , pe locurile r mase libere.

Repartizarea se face în perioada 6 - 7 septembrie 2012, inând cont de criteriile prev zute în prezenta metodologie, în baza hot rârilor comisiei de admitere
jude ene.

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 , comisia de admitere jude ean  poate decide organizarea unei noi etape de sus inere a acestor probe, în perioada
4 – 5 septembrie 2012. Graficul desf ur rii probelor i locul de desf urare a acestora vor fi f cute publice pân  la data de 1 august 2012, prin afi are la sediul
unit ilor de înv mânt gimnazial. Admiterea candida ilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.

ADMITEREA CANDIDA ILOR DE ETNIE ROM

Comisia de admitere jude ean  stabile te, cu avizul Comisiei Na ionale de Admitere, i anun , prin afi are la sediul inspectoratului colar, pân  la data de 15 mai
2012, 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 irea situa iei romilor. Num rul de locuri anun at nu mai poate fi modificat dup  data de 15 mai 2012.

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 .
Cererile  pentru înscrierea pe locurile  speciale pentru romi se primesc,  la  comisia de admitere jude ean ,  pân  la  data de 25 iunie 2012, ora 16. Orice cerere

depus  dup  aceast  dat  nu mai este luat  în considerare.
Candida ii din etnia romilor care concureaz  pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ace tia trebuie s  prezinte la înscriere, pe lâng  cererea de

înscriere,  fi a de înscrire, adeverin  cu notele, cu media general  de la evaluarea na ional  din clasa a VIII-a, cartea de identitate (dac  este cazul) i certificatul de
na tere, în copie legalizat , foaia matricol  pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale), fi  medical , 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.

Repartizarea candida ilor romi care au depus cereri pân  la data men ionat  mai sus, 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  in data de 6 iulie, ora 11 la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi.

În situa ia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.
ADMITEREA CANDIDA ILOR PENTRU ÎNV MÂNTUL SPECIAL

Înscrierea i repartizarea candida ilor în clasa a IX-a din unit ile de înv mânt special se organizeaz  de c tre comisia jude ean  de admitere, în perioada 9 – 11
iulie 2012.

Locurile alocate înv mântului liceal special nu particip  la repartizarea computerizat . Informa iile privind condi iile specifice de înscriere (documente care s
dovedeasc  tipul i gradul de deficien  etc.), locul i data în care se va face repartizarea  pot fi ob inute de la secretariatele unit ilor de înv mânt respective i din bro ura
de admitere.

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.

Candida ii cu cerin e educative speciale, care au sus inut Evaluarea Na ional  din clasa a VIII-a, pot participa, f  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.
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Candida ii cu cerin e educative speciale, care nu au sus inut Evaluarea Na ional  din clasa a VIII-a, 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 , dup  repartizarea celorlal i candida i..În repartizarea
acestor candida i, se va ine cont de certificatele de expertiz i de orientare colar i profesional  eliberate de comisia pentru protec ia drepturilor copilului.

ADMITEREA CANDIDA ILOR PENTRU ÎNV MÂNTUL SERAL SAU CU FRECVEN  REDUS

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 9 septembrie 2012
inclusiv, se face la un centru special desemnat de inspectoratul colar.

Centrul special de înscriere pentru candida ii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv este organizat la
Colegiul Na ional “Emil Racovi ” Ia i (seral), str. Sf. Theodor nr. 2, tel. 0232 – 258496.

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 23 - 24 iulie 2012, la centrul men ionat i trebuie s  con in  urm toarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de na tere, cartea de identitate i dup  caz, certificatul de c torie, în copie legalizat ;
c) adeverin a cu notele i media general  o inute la Evaluarea Na ional / tezele cu subiect unic/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 .
Calendarul admiterii candida ilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv este anun at de inspectoratul

colar pân  la data de 15 iulie 2012 i este afi at la sediul inspectoratului colar i la centrul special de înscriere.
Repartizarea candida ilor se face în perioada 24 - 26 iulie 2012, pe locurile anun ate de inspectoratul colar, în edin  public , în dou  etape. În prima etap ,

sunt repartiza i candida ii care au sus inut Evaluarea Na ional / tezele cu subiect unic/testele na ionale/examenul de capacitate, în ordinea descresc toare a mediilor de
admitere i a op iunilor. În a doua etap , sunt repartiza i candida ii care nu au participat la Evaluarea Na ional / tezele cu subiect unic/testele na ionale/examenul de
capacitate, în ordinea descresc toare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

ADMITEREA ABSOLVEN ILOR ÎNV MÂNTULUI GIMNAZIAL PARTICULAR

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. Nu se vor aloca coduri pentru unit ile de înv mânt particulare,
iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizat .

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.

Not
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 .
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNV MÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul colar 2012-2013

DATA LIMIT /
PERIOADA EVENIMENTUL

Preg tirea admiterii
31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de m suri jude ean pentru preg tirea i organizarea admiterii.
1 martie 2012 Transmiterea de c tre Comisia Na ional  de Admitere a modelului fi ei de înscriere în clasa a IX-a i a anexei acesteia, pentru elevii care

doresc s  participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cuno tin elor de limb  modern .
1 mai 2012 Afi area ofertei de colarizare/ofertei de formare profesional , concretizat  în profiluri i calific ri profesionale, pentru înv mântul liceal,

filiera tehnologic .
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de înv mânt liceal pe filiere, profiluri, specializ ri/domenii de preg tire, limb  de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiec rei unit i de înv mânt gimnazial i la nivel jude ean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.
Tip rirea bro urii care cuprinde informa iile despre admitere.

5 mai 2012 Transmiterea în unit ile de înv mânt gimnaziale a bro urilor cuprinzând informa iile legate de admitere.
Transmiterea, de c tre inspectorate, în colile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum i colile arondate fiec rui centru.
Afi area în unit ile de înv mânt gimnazial a graficului edin elor de completare a op iunilor de c tre absolven ii clasei a VIII-a.

7 mai-1 iunie 2012 edin e de instruire cu p rin ii i elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere i a planului de colarizare.
4 iulie 2012 Completarea,  de  c tre  secretariatele  colilor,  a  fi elor  de  înscriere  cu  codul  unit ii  de  înv mânt  gimnazial,  cu  datele  personale  ale

absolven ilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele i mediile ob inute la tezele cu subiect unic, cu mediile o inute la
evaluarea na ional  din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere.
Afi area în fiecare unitate de înv mânt gimnazial, a listei candida ilor, în ordinea descresc toare a mediilor de admitere.

4 iulie 2012 Anun area ierarhiei la nivel jude ean a absolven ilor claselor a VIII-a
5 iulie 2012 Eliberarea fi elor de înscriere pentru candida ii care solicit  s  participle la admitere în alt jude .

Probele de aptitudini
24 mai 2012 Eliberarea anexelor fi elor de înscrire pentru elevii sau absolven ii care doresc s  participe la probe de aptitudini.
28 – 30 mai 2012 Înscrierea pentru probele de aptitudini.
31mai – 2 iunie 2012 Desf urarea probelor de aptitudini.
5 iunie 2012 Afi area rezultatelor la probele de aptitudini.

Depunerea contesta iilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
6 iunie 2012 Afi area rezultatelor finale, în urma contesta iilor, la probele de aptitudini.
22 iunie 2012 Actualizarea de c tre comisiile din unit ile de înv mânt liceal voca ional, a listelor candida ilor declara i admi i la probele de aptitudini, prin

eliminarea candida ilor corigen i, repeten i, amâna i sau exmatricula i.
5 iulie 2012 Validarea de c tre comisia de admitere jude ean  a listei candida ilor admi i la liceele/clasele la care s-au sus inut probe de aptitudini i

afi area listei în unitatea de înv mânt liceal respectiv .
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6 iulie 2012 Ridicarea, de la liceele voca ionale, a fi elor de înscriere, de c tre candida ii care nu au fost admi i la clasele pentru care au sus inut probe de
aptitudini.

Probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern
24 mai 2012 Eliberarea anexelor fi elor de înscriere pentru elevii sau absolven ii care doresc s  participe la probe de verificare a cuno tin elor de limb

modern  sau matern .
28– 30 mai 2012 Înscrierea candida ilor pentru probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
31 mai – 2 iunie 2012 Desf urarea probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
5 iunie 2012 Afi area rezultatelor la  probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .

Depunerea contesta iilor la  probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern , acolo unde metodologia permite acest lucru.
6 iunie 2012 Afi area rezultatelor finale, dup  contesta ii, la  probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
6 – 7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fi elor de înscriere de la unit ile la care candida ii au sus inut probele de verificare a cuno tin elor de limb .
11 iunie 2012 Depunerea de c tre candida ii care au participat la probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern  a anexelor fi elor de

înscriere la unit ile de înv mânt gimnazial absolvite.
Admiterea candida ilor pe locurile speciale pentru romi i a candida ilor pentru înv mântul special

15 mai 2012 Afi area locurilor speciale pentru candida ii romi.
25 iunie 2012 Data limit  pentru primirea cererilor de înscriere a candida ilor pe locurile speciale pentru romi
6 - 8 iulie 2012 Repartizarea candida ilor pe locurile speciale pentru romi
9 -11 iulie 2012 Înscrierea i repartizarea candida ilor pentru înv mântul special.
Prima etap  de admitere în înv mântul liceal de stat, pentru candida ii din seria curent , precum i pentru cei din seriile anterioare

care nu împlinesc 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv
5 - 8 iulie 2012 Completarea op iunilor în fi ele de înscriere de c tre absolven ii clasei a VIII-a i de c tre p rin ii acestora, asista i de dirigin ii claselor a VIII-a.

Completarea fi elor de înscriere de c tre absolven ii clasei a VIII-a proveni i din alte jude e, la centrul special desemnat din jude ul pentru
care solicit  înscrierea.

6 – 9 iulie 2012 Verificarea, de c tre p rin i i candida i, a fi elor editate de calculator, corectarea gre elilor în baza de date computerizat i listarea fi elor
corectate din calculator.

13 iulie 2012 Corectarea erorilor i confirmarea încheierii modific rilor.
14 iulie 2012 Repartizarea computerizat  în înv mântul liceal de stat a absolven ilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani pân  la data începerii

cursurilor anului colar 2012-2013.
15 iulie 2012 Afi area în unit ile de înv mânt gimnazial a listelor cu absolven ii repartiza i proveni i din colile respective i a listei cu locurile neocupate

în unit ile de înv mânt liceal de stat din jude .
16 iulie 2012 Afi area de c tre fiecare unitate de înv mânt liceal a listei candida ilor repartiza i în acea unitate.
16 - 26 iulie  2012 Depunerea dosarelor de înscriere la colile la care candida ii au fost repartiza i.

A doua etap  de admitere în înv mântul liceal de stat, pentru candida ii din seria curent , precum i pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv
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16 iulie 2012 Înscrierea candida ilor la liceele care organizeaz  probe de aptitudini sau probe de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern
17 – 18 iulie 2012 Sus inerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
19 iulie 2012 Afi area rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern i rezolvarea eventualelor

contesta ii.
16 – 20 iulie 2012 Completarea fi ei de op iuni de c tre candida ii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fi e de op iuni de c tre cei

ma i nerepartiza i dup  prima etap  a admiterii.
20 iulie 2012 Completarea fi ei de op iuni de c tre candida ii care au fost respin i la liceele/clasele care organizeaz  probe de aptitudini.

Completarea fi ei de op iuni de c tre candida ii care au sus inut probe de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau de limb  matern .
23 iulie 2012 Repartizarea computerizat  a candida ilor din a doua etap  a admiterii.
24 iulie 2012 Afi area în unit ile de înv mânt gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolven ii proveni i din colile respective/din alte

jude e, repartiza i în a doua etap i a listei cu locurile neocupate în unit ile de înv mânt liceal de stat.
Afi area de c tre fiecare unitate de înv mânt liceal de stat a listei candida ilor repartiza i în acea unitate în a doua etap .

24 – 26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la colile la care candida ii au fost repartiza i.
26 iulie 2012 Transmiterea, de c tre unit ile de înv mânt liceal de stat, a situa iei locurilor r mase libere în urma neînscrierii candida ilor admi i în cele

dou  etape ale admiterii.
27 – 30 iulie 2012 Rezolvarea de c tre comisia jude ean  de admitere a situa iilor speciale ivite dup  cele dou  etape de repartizare computerizat , a repartiz rii

candida ilor care nu i-au depus dosarele de înscriere în termen i a candida ilor care nu au participat la primele dou  repartiz ri computerizate.
A treia etap  de admitere în înv mântul liceal de stat, pentru candida ii din seria curent , precum i pentru cei din seriile

anterioare care nu împlinesc 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv
1 august 2012 Afi area locului de desf urare i a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
3 septembrie 2012 Înscrierea candida ilor la liceele care organizeaz  probe de aptitudini cau probe de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
4– 5 septembrie 2012 Desf urarea probelor de aptitudini sau de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sau matern .
6 – 7 septembrie
2012

Repartizarea absolven ilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartiza i în etapele anterioare, care nu s-au
înscris în perioada prev zut  de metodologie sau care i-au încheiat situa ia colar  ulterior etapelor anterioare.

Admiterea în înv mântul seral sau cu frecven  redus
1 mai 2012 Anun area centrului special de înscriere pentru candida ii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv.
15 iulie 2012 Anun area calendarului admiterii la înv mânt seral sau cu frecven  redus  pentru candida ii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de

18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv.
23 – 24 iulie 2012 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 9

septembrie 2012 inclusiv.
24 –  26 iulie 2012 Repartizarea candida ilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani pân  la data de 9 septembrie 2012 inclusiv, pe locurile de la

înv mântul seral i cu frecven  redus .



19

PLAN DE COLARIZARE 2012 – 2013 - ÎNV MÂNT LICEAL – ZI

Unitatea de invatamant - adresa Cod
spec

Filiera/ Profilul/ Domeniul
preg tirii de baz

Specializarea/calificarea
profesionala

Nr.
locuri

Nr.
clase

Ultima
medie

de
admitere
in 2011

Nr
locuri
pentru
rromi

COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI",
IASI ; adresa: Iasi, str Toma Cozma nr

4 ; tel. 0232/210510

100 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv lb. engleza 84 3 9.39 2

101 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii - intensiv lb.
engleza 28 1

102 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. engleza 28 1 9.23

COLEGIUL NATIONAL, IASI ; adresa:
Iasi, str Arcu nr 4 ; tel. 0232214036

103 Teoretica/ Real/
Matematica-informatica -

intensiv lb. engleza 28 1 9.59 1

Matematica-informatica 84 3 9.59 1
104 Teoretica/ Uman/ Filologie - intensiv lb. engleza 28 1 9.36

COLEGIUL NATIONAL "EMIL
RACOVITA", IASI ; adresa: Iasi, str
Aleea Nicolina nr 4 ; tel. 232234272

105 Teoretica/ Real/

Matematica-informatica -
intensiv lb. engleza 28 1 9.47 1

Matematica-informatica -
intensiv informatica 28 1 9.47

106 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 9.58 1
107 Teoretica/ Uman/ Filologie - intensiv lb. engleza 28 1 9.20

COLEGIUL NATIONAL "GARABET
IBRAILEANU", IASI ; adresa: Iasi, str

Oastei nr 1 ; tel. 232264470

108 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv informatica 28 1 8.66 1

109 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 8.97 1
110 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. engleza 14 0.5 7.77
111 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. franceza 14 0.5 7.93
112 Teoretica/ Uman/ Filologie - intensiv lb. engleza 28 1 8.58 1
113 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 8.67 1
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COLEGIUL NATIONAL "MIHAI
EMINESCU", IASI ; adresa: Iasi, str

Mihail Kogalniceanu nr 10 ; tel.
232215746

114 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
BILINGV lb. engleza 14 0.5 9.10 1

115 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
BILINGV lb. franceza 14 0.5 8.80 1

116 Teoretica/ Real/

Matematica-informatica -
intensiv lb. engleza 14 0.5 9.28

Matematica-informatica -
intensiv lb. germana 14 0.5 9.28

117 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 9.22 1
118 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. engleza 28 1 8.76 1
119 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. franceza 28 1 8.47 1
120 Teoretica/ Uman/ Filologie 28 1 9.16 1

LICEUL TEORETIC DE
INFORMATICA "GRIGORE MOISIL",
IASI ; adresa: Iasi, str Petre Andrei nr

9 ; tel. 232211826

121 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv informatica 140 5 8.80 4

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU
IOAN CUZA", IASI ; adresa: Iasi, str
Ion Creanga nr 37 ; tel. 0232/272906

122 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 56 2 8.08 1
123 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 56 2 8.21 1

124 Teoretica/ Uman/
Filologie - intensiv lb. engleza 28 1 8.02

Filologie 28 1 8.02 1
125 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 8.22 1

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE
CANTEMIR", IASI ; adresa: Iasi, str

Decebal nr 13 ; tel. 0232/233970

126 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv informatica 28 1 8.57 1

127 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 56 2 8.82 2
128 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. engleza 14 0.5

129 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILLINGV lb.
spaniola 14 0.5 6.92

130 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 8.64 1

LICEUL TEORETIC "MIRON
COSTIN", IASI ; adresa: Iasi, str

Musatini nr 12 ; tel. 0232 / 25.74.08

131 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 56 2 8.41 2
132 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 56 2 8.39 2
133 Teoretica/ Uman/ Filologie - intensiv lb. engleza 28 1 8.08 1
134 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 8.26 1
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LICEUL TEORETIC "VASILE
ALECSANDRI", IASI ; adresa: Iasi, str
Costache Negri nr 50 ; tel. 332418760

135 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 56 2 8.83 2
136 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. engleza 28 1 8.35 1
137 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. franceza 14 0.5 8.05 1
138 Teoretica/ Uman/ Filologie - BILINGV lb. germana 14 0.5 7.05

LICEUL TEORETIC WALDORF, IASI ;
adresa: Iasi, str Ciric nr 23A ; tel. 232

472000
Teoretica/ Uman/ Filologie Waldorf - testare

Waldorf 28 1

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA
"OCTAV BANCILA", IASI ; adresa:

Iasi, str Cuza-Voda nr 29 ; tel.
232276087

Vocationala/ Arte vizuale/ Desenator tehnic pentru
arhitectura si design 28 1 1

Vocationala/ Arte vizuale/ Tehnician pentru tehnici artistice 56 2 2
Vocationala/ Coregrafie/ Instructor coregraf 28 1 1

Vocationala/ Muzic / Instrumentist 56 2 2
Vocationala/ Teatru/ Instructor de teatru 28 1 1

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,
IASI ; adresa: Iasi, str Aleea Grigore
Ghica Voda nr 28 ; tel. 0232/264006;

tel. 0232/210365

Vocationala/ Sport/

Instructor sportiv- atletism 28 1
Instructor sportiv- clase mozaic 28 1 1

Instructor sportiv- fotbal 28 1 1

Instructor sportiv- handbal 28 1

SCOALA NORMALA "VASILE LUPU"
IASI ; adresa: Iasi, str Aleea M.

Sadoveanu Iasi nr 46 ; tel. 232219011

146 Teoretica/ Uman/ Filologie - intensiv lb. franceza 28 1 7.84 1
Vocationala/ Pedagogic/ Educator-puericultor 56 2 3

Vocationala/ Pedagogic/ Instructor de educatie
extrascolara 28 1 1

Vocationala/ Teologic/ Preot (Teologie romano
catolica) 28 1

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SF. VASILE CEL MARE", IASI ;

adresa: Iasi, str Mihail Sadoveanu nr
46 ; tel. 232 217045

Vocationala/ Teologic/ Preot (Teologie ortodoxa) 56 2 2

Vocationala/ Teologic/ Tehnician pentru tehnici artistice
- patrimoniu 28 1
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COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE
ASACHI", IASI ; adresa: Iasi, str
Sararie nr 189 ; tel. 232275980

152 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Protec ia mediului

Tehnician ecolog i protec ia
calit ii mediului 28 1 7.05 1

Tehnician hidrometeorolog 28 1 1

153 Tehnologica/ Tehnic/ Construc ii,
instala ii i lucr ri publice

Tehnician desenator pentru
construc ii i instala ii 196 7 5.59 4

154 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist
auto 28 1 1

155 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 1

156 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea
produselor din lemn

Tehnician designer mobil i
amenaj ri interioare 28 1 6.78 1

157 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician proiectant CAD
(computer aided design) 28 1 7.13 1

158 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 7.62 1
159 Teoretica/ Uman/ Filologie 28 1 7.26 1

Vocationala/ Arte vizuale/ Desenator tehnic pentru
arhitectura si design 28 1

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN
PROCOPIU", IASI ; adresa: Iasi, str
Calea Chisinaului nr 132 BIS ; tel.

0232/222152

161 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist
auto 28 1 4.41 1

162 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecatronist 28 1 4.63 1
Vocationala/ Sport/ Instructor sportiv- rugby 28 1 1

COLEGIUL AGRICOL SI DE
INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE
ADAMACHI", IASI ; adresa: Iasi, str
Aleea Mihail Sadoveanu nr 41 ; tel.

332402577

164 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Agricultur

Tehnician în agricultur
ecologic 28 1 3.80 1

165 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Industrie alimentar

Tehnician analize produse
alimentare 56 2 6.47 2

166 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Protec ia mediului

Tehnician ecolog i protec ia
calit ii mediului 28 1 6.00 1

167 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în achizi ii i
contract ri 28 1 5.72 1

168 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 28 1 6.60 1
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COLEGIUL ECONOMIC
ADMINISTRATIV, IASI ; adresa: Iasi,
str Sararie nr 35 ; tel. 0232/267669

169 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în achizi ii i
contract ri 140 5 8.56 4

170 Tehnologica/ Servicii/ Economic
Tehnician în activit i

economice 112 4 7.89 4

Tehnician în administra ie 28 1 7.89 1

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE
LEONIDA", IASI ; adresa: Iasi, str Bld.

Socola nr 188-190 ; tel. 232430325

171 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instala ii electrice 112 4 4.34 4

172 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 56 2 2

173 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecatronist 28 1 4.06

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.
STEFANESCU", IASI ; adresa: Iasi, str

Socola nr 51-53 ; tel. 232437404

174 Tehnologica/ Servicii/ Estetica i
igiena corpului omenesc Coafor stilist 56 2 6.66 2

175 Tehnologica/ Servicii/ Turism i
alimenta ie Tehnician în gastronomie 56 2 6.71 2

176 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 6.34 1

177 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician designer vestimentar 28 1 5.21 1

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN",
IASI ; adresa: Iasi, str Pantelimon

Halipa nr NR.16 ; tel. 0232/226102

178 Tehnologica/ Servicii/ Estetica i
igiena corpului omenesc Coafor stilist 28 1 5.95 2

179 Tehnologica/ Servicii/ Turism i
alimenta ie Tehnician în gastronomie 28 1 6.54 1

180 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician în industria textil 28 1 3.64 1

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL
STURDZA", IASI ; adresa: Iasi, str

Mihail Sturdza nr 2 ; tel. 232233435

181 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist
auto 28 1 6.53 1

182 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri Tehnician în automatiz ri 28 1 4.40

183 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica

Tehnician mecatronist 56 2 4.34 2
Tehnician prelucr ri pe ma ini

cu comand  numeric 28 1 4.34 1

Tehnician proiectant CAD
(computer aided design) 28 1 4.34

184 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 28 1 6.20 1
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COLEGIUL TEHNIC DE
ELECTRONICA SI

TELECOMUNICATII, IASI ; adresa:
Iasi, str Mihai Sturza nr 43 ; tel.

232237545

185 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician de telecomunica ii -
intensiv lb. engleza 56 2 4.13 2

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 4.13

186 Tehnologica/ Tehnic/ Produc ie
media

Tehnician operator procesare
text imagine 56 2 6.77 2

187 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv informatica 56 2 5.34

COLEGIUL TEHNIC DE
TRANSPORTURI, IASI ; adresa: Iasi,

str Socola nr 82 ; tel. 232241844

188 Tehnologica/ Tehnic/ Construc ii,
instala ii i lucr ri publice

Tehnician desenator pentru
construc ii i instala ii 28 1 4.18 1

189 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instala ii electrice 28 1 4.82 1
190 Tehnologica/ Tehnic/

Electromecanic Tehnician electromecanic 56 2 2

191 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 4.53 1

192 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician transporturi 56 2 4.82 2
LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL
SALIGNY", IASI ; adresa: Iasi, str

Bucium nr 17 ; tel. 232437858
193 Tehnologica/ Tehnic/ Construc ii,

instala ii i lucr ri publice
Tehnician instalator pentru

construc ii 28 1 4.49 2

LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRANCUSI", IASI ;

adresa: Iasi, str Bulevardul Socola nr
110 ; tel. 0232/431986

194 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Protec ia mediului

Tehnician ecolog i protec ia
calit ii mediului 56 2 4.69 2

195 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea
produselor din lemn

Tehnician designer mobil i
amenaj ri interioare 28 1 5.18 1

LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU
MANGERON", IASI ; adresa: Iasi, str
B-Dul Poitiers nr 41 ; tel. 232435281

196 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician proiectant CAD
(computer aided design) 28 1 3.79 1

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLINA",
IASI ; adresa: Iasi, str Mitropolit

Varlaam nr 54 ; tel. 0232/237710

197 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 4.11 1

198 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecatronist 28 1 4.95 1
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LICEUL TEHNOLOGIC "RADU
CERNATESCU", IASI ; adresa: Iasi, str

Bulevardul Socola nr 61A ; tel.
232236030

199 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Industrie alimentar

Tehnician analize produse
alimentare 56 2 6.50 2

200 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Protec ia mediului

Tehnician ecolog i protec ia
calit ii mediului 56 2 5.29 2

201 Tehnologica/ Tehnic/ Chimie
industrial Tehnician chimist de laborator 28 1 5.31 1

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL
MADGEARU", IASI ; adresa: Iasi, str

Sf.Andrei nr 70 -CORP A si str
Plaiesilor nr 9 -  CORP B ; tel.

0232/316238

202 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Industrie alimentar

Tehnician în industria
alimentar 28 1 7.81 1

203 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în activit i de comer  84 3 7.60 2

204 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 84 3 7.44 2

205 Tehnologica/ Servicii/ Turism i
alimenta ie

Organizator banqueting 28 1 7.40 1
Tehnician în gastronomie 28 1 7.40 1

Tehnician în turism 28 1 7.40 1

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC
DE TURISM, IASI ; adresa: Iasi, str

Milcov nr 11 ; tel. 0232/245778

206 Tehnologica/ Servicii/ Comer
Tehnician în achizi ii i

contract ri 56 2 7.28 1

Tehnician în activit i de comer  28 1 7.28 1

207 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 28 1 7.39 1

208 Tehnologica/ Servicii/ Turism i
alimenta ie

Organizator banqueting 56 2 7.28 1
Tehnician în turism 84 3 7.28 2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL
SADOVEANU", PASCANI ; adresa:

Pascani, str Sportului nr 12 ; tel. 0232 -
762637

209 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv informatica 56 2 5.60 2

210 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 84 3 8.51 2

211 Teoretica/ Uman/
Filologie - intensiv lb. engleza 28 1 8.17 1
Filologie - intensiv lb. franceza 28 1 8.17 1

Filologie 28 1 8.17 1
212 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 7.92 1
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LICEUL TEORETIC "MIRON
COSTIN", PASCANI ; adresa: Pascani,
str Izvoarelor nr 11 ; tel. 0232760100

213 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 28 1 4.87 1

214 Teoretica/ Real/
Stiinte ale naturii - intensiv lb.

engleza 28 1 8.23 1

Stiinte ale naturii 56 2 8.23 1
215 Teoretica/ Uman/ Filologie 28 1 7.65 1
216 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 7.94 1

COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE
"UNIREA", PASCANI ; adresa:

Pascani, str Ceferistilor nr 3 ; tel. 0232/
760020

217 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în achizi ii i
contract ri 56 2 6.63 2

218 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 56 2 6.32 2

219 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea
produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea
lemnului 28 1 5.92 1

220 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica
Tehnician proiectant CAD
(computer aided design) 56 2 6.45 2

Tehnician transporturi 28 1 6.45 1

221 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica -
intensiv informatica 28 1 6.08 1

222 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 7.34 1
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI
BUSUIOC", PASCANI ; adresa:

Pascani, str 22 Decembrie nr 80 ; tel.
0232/766909

223 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 56 2 5.61 2

224 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician designer vestimentar 56 2 4.11 2

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC
"NICOLAE IORGA", PASCANI ;

adresa: Pascani, str Eugen Stamate nr
12 ; tel. 0232/760243

225 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în activit i de comer  28 1 5.01 1

226 Tehnologica/ Servicii/ Turism i
alimenta ie Organizator banqueting 56 2 3.89 2

COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL
MARE", HIRLAU ; adresa: Harlau, str
Mihail Eminescu nr 5 ; tel. 232720911

227 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 28 1 8.27 2

228 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 28 1 8.92 2
229 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 56 2 7.49 3
230 Teoretica/ Uman/ Filologie 28 1 7.87 2
231 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 7.58 2



27

LICEUL TEHNOLOGIC, HIRLAU ;
adresa: Harlau, str Mihai Eminescu nr

14 ; tel. 0232/722010

232 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Industrie alimentar

Tehnician în mor rit, panifica ie
i produse f inoase 56 2 6.68 2

233 Tehnologica/ Servicii/ Turism i
alimenta ie Tehnician în turism 28 1 6.95 1

234 Tehnologica/ Tehnic/ Construc ii,
instala ii i lucr ri publice

Tehnician desenator pentru
construc ii i instala ii 56 2 5.61 2

235 Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea
produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea
lemnului 28 1 5.93 1

236 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician designer vestimentar 56 2 5.29 2

237 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecatronist 56 2 5.09 2

LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB
VASILIU", PODU ILOAIEI ; adresa:

Podu Iloaiei, str Nationala nr 88 ; tel.
232740221

238 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Agricultur

Tehnician în agricultur 56 2 4.86 4

Tehnician veterinar 28 1 4.86 2
239 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în activit i de comer  28 1 2

240 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 28 1 7.59 2

241 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 6.95 2

242 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru
între inere i repara ii 28 1 5.68 2

LICEUL TEORETIC "ION NECULCE",
TARGU FRUMOS ; adresa: Targu
Frumos, str Cuza Voda nr 65 ; tel.

332805922

243 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 28 1 8.34 1

244 Teoretica/ Real/ Matematica-informatica 56 2 7.15 2
245 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 56 2 7.34 2
246 Teoretica/ Uman/ Filologie 56 2 7.30 2
247 Teoretica/ Uman/ Stiinte sociale 28 1 7.58 1

LICEUL TEHNOLOGIC, TARGU
FRUMOS ; adresa: Targu Frumos, str
Cuza Voda nr 65 A ; tel. 0232/731012

248 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie

Tehnician în industria piel riei 56 2 3.88 4

Tehnician în industria textil 56 2 3.88 4

249 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru
între inere i repara ii 112 4 5.64 8
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LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR
MIHAILESCU CRAIU", BELCESTI ;
adresa: Belcesti, ; tel. 232724813

250 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în administra ie 56 2 7.15

251 Tehnologica/ Tehnic/ Construc ii,
instala ii i lucr ri publice

Tehnician desenator pentru
construc ii i instala ii 28 1 4.27 2

252 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician în industria textil 28 1 4.15 2

253 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician proiectant CAD
(computer aided design) 28 1 4.80 2

LICEUL TEHNOLOGIC, BRAESTI ;
adresa: Braesti, ; tel. 232320441 254 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie

textil i piel rie Tehnician in industria textila 28 1 5.64 2

LICEUL TEHNOLOGIC, COARNELE
CAPREI ; adresa: Coarnele Caprei, ;

tel. 0232/724090
255 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician în agricultur 28 1 3.76 2

LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN CEL
MARE", COTNARI ; adresa: Cotnari,

str Cotnari nr ; tel. 232730351
256 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician horticultor 28 1 4.22 2

LICEUL TEHNOLOGIC, COZMESTI ;
adresa: Cozmesti, ; tel. 232413546 257 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician în agricultur 28 1 4.92 2

LICEUL TEHNOLOGIC, CRISTESTI ;
adresa: Cristesti, str Principala nr 814 ;

tel. 232716178
258 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru

între inere i repara ii 28 1 4.80 2

LICEUL TEHNOLOGIC, DUMESTI ;
adresa: Dumesti, str Principala nr ; tel.

0232/321999 (sec) i 0232/322727
(dir)

259 Tehnologica/ Servicii/ Comer Tehnician în activit i de comer  28 1 4.11 2

260 Tehnologica/ Tehnic/ Construc ii,
instala ii i lucr ri publice

Tehnician în construc ii i lucr ri
publice 28 1 3.55 2

LICEUL TEHNOLOGIC, FANTANELE ;
adresa: Fintinele, str Fintinele nr ; tel.

232413720
261 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician agronom 28 1 3.79 2

LICEUL TEHNOLOGIC, FOCURI ;
adresa: Focuri, ; tel. 0232/413627 262 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician în agricultur 28 1 2

LICEUL TEHNOLOGIC, GROPNITA ;
adresa: Gropnita, ; tel. 232414129 263 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician în agricultur 28 1 4.13 2
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LICEUL TEORETIC "BOGDAN
VODA", HALAUCESTI ; adresa:

Halaucesti, ; tel. 232717513
264 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 4.25 2

LICEUL TEORETIC "BOGDAN
VODA", HALAUCESTI ; adresa:

Halaucesti, ; tel. 232717513
265 Teoretica/ Uman/ Filologie 28 1 6.17 2

LICEUL TEHNOLOGIC, LESPEZI ;
adresa: Lespezi, ; tel. 232715475 266 Tehnologica/ Tehnic/ Electric Tehnician în instala ii electrice 56 2 4.88 4

LICEUL TEHNOLOGIC, LUNGANI ;
adresa: Lungani, str Principala nr 29 ;

tel. 0232/322955
267 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru

între inere i repara ii 56 2 5.85 4

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL
"MIHAIL KOGALNICEANU",

MIROSLAVA ; adresa: Miroslava, str
Mihail Kogalniceanu nr 38 ; tel.

0232/418842

268 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Agricultur Tehnician veterinar 28 1 5.57 1

269 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Industrie alimentar

Tehnician analize produse
alimentare 28 1 4.58 1

270 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Protec ia mediului

Tehnician ecolog i protec ia
calit ii mediului 28 1 4.38 1

271 Tehnologica/ Servicii/ Economic Tehnician în activit i
economice 28 1 5.70 1

LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU
POPA", MOGOSESTI ; adresa:

Mogosesti, str Primariei nr 8 ; tel.
0232/294281

272 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Agricultur

Tehnician în agricultur
ecologic 28 1 4.45 2

273 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru
între inere i repara ii 28 1 4.73 2

LICEUL TEHNOLOGIC, PLUGARI ;
adresa: Plugari, str Principala nr 192 ;

tel. 0232/238082
274 Tehnologica/ Res. nat. si prot.

mediului/ Agricultur Tehnician agronom 56 2 5.36 4

LICEUL TEORETIC "LASCAR
ROSETTI", RADUCANENI ; adresa:

Raducaneni, ; tel. 232292441

275 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Agricultur Tehnician zootehnist 28 1 4.32 2

276 Teoretica/ Real/ Stiinte ale naturii 28 1 5.77 2
277 Teoretica/ Uman/ Filologie 56 2 7.21 4
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LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE
BALAUTA", SCHEIA ; adresa: Scheia,

; tel. 0232/229033
278 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie

textil i piel rie Tehnician designer vestimentar 56 2 3.58 4

LICEUL TEHNOLOGIC, STOLNICENI-
PRAJESCU ; adresa: Stolniceni-

Prajescu, ; tel. 232714000
279 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru

între inere i repara ii 28 1 5.46 2

LICEUL TEHNOLOGIC, TATARUSI ;
adresa: Tatarusi, ; tel. 232714568 280 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie

textil i piel rie Tehnician designer vestimentar 28 1 3.76 2

LICEUL TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARA,TIBANA ;
adresa: Tibana, str Preot. Gheorghe

Moga nr 2 ; tel. 232325776

281 Tehnologica/ Res. nat. si prot.
mediului/ Industrie alimentar

Tehnician în mor rit, panifica ie
i produse f inoase 84 3 3.62 6

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE
P.CARP", TIBANESTI ; adresa:

Tibanesti, str Scolii nr 3 ; tel.
232326402

282 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 28 1 6.78 2

283 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician în industria textil 28 1 5.56 2

284 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician mecanic pentru
între inere i repara ii 56 2 5.11 4

LICEUL TEHNOLOGIC, VALEA
SEACA ; adresa: Valea Seaca, ; tel.

232714833
285 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie

textil i piel rie Tehnician în industria textil 28 1 3.99 2

LICEUL TEHNOLOGIC "IONEL
TEODOREANU", VICTORIA ; adresa:

Victoria, str Principala nr ; tel.
0232/295114

286 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician designer vestimentar 28 1 4.71 2

LICEUL TEHNOLOGIC, VLADENI ;
adresa: Vladeni, ; tel. 232299668

287 Tehnologica/ Tehnic/ Electronic
automatiz ri

Tehnician operator tehnic  de
calcul 56 2 6.57 4

288 Tehnologica/ Tehnic/ Industrie
textil i piel rie Tehnician în industria textil 28 1 5.41 2

289 Tehnologica/ Tehnic/ Mecanica Tehnician prelucr ri mecanice 56 2 4.98 4
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ÎNV MÂNT SPECIAL

UNITATEA COLAR NIVEL INV. FILIERA/ PROFILUL/ DOMENIUL SPECIALIZAREA/CALIFICARE
A PROFESIONAL

NR.
CLASE

NR.
LOCURI

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI ; adresa: Iasi, str
Pantelimon Halipa nr NR.16 ; tel. 0232/226102

Liceal, zi Tehnologic /Servicii/Economic Tehnician în activit i economice 1 12
Liceal, zi Tehnologic /Servicii/Turism i alimenta ie Buc tar 1 12
Liceal, zi Tehnologic /Industrie textil i piel rie Confec ioner produse textile 1 12

LICEUL TEHNOLOGIC „V. PAVELCU” IA I
Str. I. C. Br tianu, nr. 26

Tel. 211532

Liceal, zi Tehnologic /Servicii/Turism i alimenta ie Tehnician în gastronomie 2 24

Liceal, zi Tehnologic /Mecanic Tehnician mecanic pentru între inere
i repara ii 1 12

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea produselor
din lemn Tehnician în prelucrarea lemnului 1 12

LICEUL „MOLDOVA” pentru deficien i de vedere
TÂRGU FRUMOS Str. Cuza Vod , nr. 34 Tel. 710198 Liceal, zi Teoretic/Uman Filologie 1 12

LICEUL TEHNOLOGIC  „TRINITAS” TÂRGU FRUMOS
Str. Petru Rare , nr. 35   Tel. 710060

Liceal, zi Tehnologic /Mecanic Tehnician mecatronist 1 12

Liceal, zi Tehnologica/ Tehnic/ Fabricarea produselor
din lemn

Tehnician proiectant produse finite
din lemn 1 12

ÎNV MÂNT PARTICULAR

UNITATEA COLAR NIVEL
DE ÎNV.

FORMA
DE ÎNV.

FILIERA/ PROFILUL/
DOMENIUL

SPECIALIZAREA/CALIFICAREA
PROFESIONAL

NR.
ELEVI

NR.
CLASE

COLEGIUL „ RICHARD WURMBRAND”
Str. Smârdan, nr. 13, IA I Tel. 217975

LIC. Zi Teoretic /Uman Filologie 20 1
LIC. Zi Teoretic /Real Matematic - informatic 20 1

CENTRUL DE STUDII „ TEFAN CEL MARE I
SFÂNT” PA CANI

Str. Eugen Stamate, nr. 6-8, Tel. 765701

LIC. Zi Tehnologic /Servicii/Turism i
alimenta ie Tehnician în turism 20 1

LIC. Zi Tehnologic /Servicii/Economic Tehnician în activitati economice 20 1

LICEUL UCECOM „SPIRU HARET”
Str. C. A. Rosetti nr. 12-14, IA I

Tel. 0232.212807

LIC. Zi Tehnologic /Servicii/ Tehnologica/
Tehnic/ Industrie textil i piel rie Tehnician în industria textil 28 1

LIC. Zi Tehnologic /Servicii/Turism i
alimenta ie Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 28 1

LIC. Zi Tehnologic /Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii 28 1
LIC. Zi Tehnologica/ Servicii/ Estetica i igiena

corpului omenesc Coafor stilist 28 1
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ÎNV MÂNT SERAL I CU FRECVEN  REDUS  – LICEAL CLASA A IX-A

UNITATEA COLAR FORM  DE
ÎNV MÂNT FILIERA PROFILUL DOMENIUL SPECIALIZAREA NR.

CL.
NR.

LOCURI

COLEGIUL NA IONAL "EMIL
RACOVIT "

Str. Aleea Nicolina, nr. 4, IA I - Tel. 234272

Frec. redus Teoretic Real - tiin e ale naturii 4 112

Seral Teoretic Real - tiin e ale naturii 2 56
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE

LEONIDA" Str. Socola, nr. 188, IA I - Tel.
436558

Seral Tehnologic Tehnic Electric Tehnician în
instala ii electrice 1 28

GRUP SCOLAR "CONSTANTIN
BRANCUSI" IASI, Str. Manta Ro ie, nr. 5, IA I

Tel. 436558
Seral Tehnologic Tehnic Electric Tehnician în

instala ii electrice 1 28

GRUPUL COLAR "DUMITRU
MANGERON"

B-dul Poitiers, nr. 41, IA I Tel. 435281
Seral Tehnologic Tehnic Electric Tehnician în

instala ii electrice 1 28

GRUP SCOLAR AGRICOL HOLBOCA, Tel.
298255 Seral Tehnologic Tehnic Mecanic

Tehnician mecanic
pentru intretinere si

reparatii
1 28

GRUPUL COLAR "NICOLINA"
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, IA I

Tel. 237710

Seral Tehnologic Tehnic Electric Tehnician în
instala ii electrice 1 28

Seral Tehnologic Tehnic Mecanic Tehnician
mecatronist 1 28

GRUPUL SCOLAR " TEFAN PROCOPIU"
Str. Chi in ului, nr. 132 bis IA I Tel. 222152 Seral Tehnologic Tehnic Mecanic Tehnician

mecatronist 1 28

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV,
IASI ; adresa: Iasi, str Sararie nr 35 ; tel.

0232/267669
Seral Tehnologica Servicii Comer Tehnician în achizi ii

i contract ri 1 28
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PPRROOBBEELLEE DDEE AAPPTTIITTUUDDIINNII PPEENNTTRRUU AADDMMIITTEERREEAA ÎÎNN LLIICCEEEELLEE VVOOCCAA IIOONNAALLEE

PPRROOFFIILL AARRTTIISSTTIICC

SPECIALIZAREA ARTE VIZUALE

Specializ rile: Arte plastice i decorative, Arhitectur , Arte ambientale i design

A. PROB  DE PERCEP IE VIZUAL
- studiu dup  natur  – desen:  natur  static  compus  din dou  sau cel  mult  trei

obiecte, dintre care unul de rota ie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau
legume, naturale sau mulaje), compus  pe contraste valorice.

- tehnica la alegerea candidatului: creion sau c rbune.
*Dac  în fundal se folose te o draperie, aceasta nu va avea falduri.*
Se interzice compunerea naturii statice în exclusivitate din obiecte albe (gips), pe
fundal alb.
Criterii de apreciere:
  Compunerea spa iului plastic (încadrarea în pagin )/Raportul dintre obiecte
(propor ii)/Forma, caracterul obiectelor/Redarea spa iului i a volumului/Raport
valoric
B. PROB  DE CREATIVITATE
O  compozi ie  pe  o  tem  dat ,  executat  în  culoare  sau  volum  (la  alegerea
candidatului).

CULOARE: O compozi ie cu personaje i cu enun area unei probleme de culoare –
tehnica: culori de ap .
VOLUM – compozi ie ronde - bosse, cu personaje - modelaj în lut.
Criterii de apreciere:
a) - unitatea compozi iei i încadrarea în subiect; rezolvarea problemei de culoare
enun at , - not  personal , originalitate, creativitate.
b) - raportul între elemente, propor ii, mi care, rezolvarea plastic  a volumelor.
Not : pentru clasele de arhitectur  proba de creativitate se adapteaz  specialit ii, sau se
înlocuie te cu o prob  de memorie vizual , prob  scris , în care candida ii vor descrie în
maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut, sau un ansamblu arhitectural (de
ex. centrul ora ului). Se recomand  ca lucrarea s  con in i schi e de detaliu sau
ansamblu, a c ror calitate va fi evaluat  dup  criterii plastice.
Criterii de apreciere pentru proba de memorie vizual  :
- cantitatea i calitatea informa iilor furnizate
- num rul detaliilor descrise
- claritatea exprim rii i puterea de sugestie a textului.
- expresivitatea schi elor pe care le con ine lucrarea.

NOT : Nu se admit contesta ii la probele de aptitudini.

SPECIALIZAREA MUZIC

SEC IA INSTRUMENTAL

A. Instrumentele orchestrei simfonice

1. Instrumente cu coarde cu arcu , corzi ciupite, instrumente de suflat
Proba I

Proba de instrument compus  din :
a) o gam , aleas , prin tragere la sor i, de c tre candidat, din patru game preg tite de
acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii preg tite de candidat;
c) un studiu la alegerea candidatului, executat f  partitur .

Lucr rile se prezint  în ordinea aleas  de candidat i vor fi cel pu in la nivelul
programei ultimei clase de gimnaziu.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a II-a

Recital instrumental :
a) dou  p i dintr-o lucrare/pies  muzical  preclasic , la alegerea candidatului, f
partitur ;
b) o lucrare/pies  muzical , de factur  clasic , romantic , româneasc  sau modern , la
alegerea candidatului, executat  f  partitur .
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Lucr rile  se  prezint  în  ordinea  aleas  de  candidat  i  vor  fi  cel  pu in  la  nivelul
programei ultimei clase de gimnaziu.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a III-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vede-re, pe baz  de bilete de examen, diferen iat pentru :
- vioar ;
- corzi grave – sufl tori - percu ie;
b) Dicteu melodic de 12-16 m suri, diferen iat pentru :
- vioar ;
- corzi grave – sufl tori - percu ie;.

Probele a) i b) se apreciaz  cu o singur  not , care se calculeaz  ca medie
aritmetic  cu dou  zeci-male, f  rotunjire, din notele acordate separat.

2. Instrumente de percu ie
Proba I

Proba de instrument compus  din :
a) o gam , aleas , prin tragere la sor i, de c tre candidat, din patru game preg tite de
acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretat  la marimbafon;
b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel pu in la nivelul programei ultimei
clase de gimnaziu, interpretat la toba mic i timpani;
c)  un  studiu  pe  note,  ales,  prin  tragere  la  sor i,  de  c tre  candidat,  din  ase  studii
preg tite de acesta, cel pu in la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu,
interpretat la unul din instrumentele melodice de percu ie indicate de comisie.
Studiul va fi interpretat f  partitur .

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a II-a

Recital instrumental: dou  lucr ri/piese muzicale cu sau f  acompaniament de
pian, de factur  cult , din crea ia româneasc i universal  (se admit i transcrip ii), la
alegerea candidatului. Una dintre lucr ri este interpretat  la unul din instrumentele
melodice de percu ie, iar cealalt  este o lucrare pentru mai multe instrumente de
percu ie. Cele dou  lucr ri vor fi interpretate f  partitur i vor fi cel pu in la nivelul
programei ultimei clase de gimnaziu

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a III-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vedere, pe baz  de bilete de examen, cu acela i grad de dificultate ca la corzi
grave i sufl tori;
b) Dicteu melodic de 12-16 m suri, acela i ca la corzi grave i sufl tori.

Probele  a)  i  b)  se  apreciaz  cu  o  singur  not ,  care  se  calculeaz  ca  medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

3. Pian
Proba I

Proba de instrument compus  din :
a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, ales prin tragere la sor i de c tre acesta,
executat f  partitur . Studiul trebuie s  fie cel pu in la nivelul programei ultimei clase
de gimnaziu.
b) o pies  polifonic  la dou  voci, la alegerea candidatului, executat  f  partitur .

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a II-a

Recital instrumental :
a) o sonat  clasic , integral , la alegerea candi-datului, executat  f  partitur ;
b) o lucrare muzical  de factur  romantic , modern  sau româneasc , la alegerea
candidatului, executat  f  partitur ,.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a III-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vedere,  pe baz  de bilete  de examen,  cu acela i  grad de dificultate  ca  cel  de la
vioar ;
b) Dicteu melodic de 12-16 m suri, acela i ca la vioar .
      Probele a) i b) se apreciaz  cu o not  care se calculeaz  ca medie aritmetic , cu
dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

B. Instrumente populare – nai, ambal
Proba I

Recital instrumental :
a) o pies  folcloric  autentic , la alegerea candidatului, din zona de provenien  a
acestuia, cu sau f  acompaniament;
b) dou  piese, alese prin tragere la sor i, de c tre candidat, din patru piese preg tite de
acesta, în mi ri ritmice diferite, din diverse zone ale rii (hor , sârb , geampara,
breaz , doin , brâu), cu sau f  acompaniament;

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a II-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vedere, pe baz  de bilete de examen, de aceea i dificultate ca acela de la corzi
grave i sufl tori-percu ie;
b) Dicteu melodic de 12-16 m suri, acela i ca la corzi grave i sufl tori-percu ie.
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Probele  a)  i  b)  se  apreciaz  cu  o  singur  not ,  care  se  calculeaz  ca  medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

C. Instrumente pentru muzic  de jazz-muzic  u oar
1. Instrumente cu coarde i instrumente de suflat
Proba I

Proba de instrument compus  din :
a) o gam , aleas  prin tragere la sor i de c tre candidat, din patru game preg tite de
acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
b) un studiu, pe note, din patru studii preg tite de candidat, ales prin tragere la sor i
de c tre acesta, cel pu in la nivelul programei de instrument a ultimei clase de
gimnaziu;
c) improviza ii la instrument pe o tem  dat  de comisie.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Comisia va stabili  tema pe care candidatul va improviza, cu o jum tate de or

înaintea începerii examenului, în prezen a i cu avizarea inspectorului de
specialitate/profesorului metodist.
Proba a II-a

Proba de instrument compus  din :
a) dou  p i dintr-o lucrare / pies  preclasic , la alegerea candidatului, f  partitur ,
cel pu in la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;
b) o lucrare / pies  muzical , de factur  clasic , romantic , româneasc  sau modern ,
la alegerea candidatului, executat  f  partitur , cel pu in la nivelul programei ultimei
clase de gimnaziu.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu singur  not .
Proba a III-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vedere, pe baz  de bilete de examen, de aceea i dificultate cu cel de la corzi
grave i sufl tori-percu ie;
b) dicteu melodic de 12-16 m suri, acela i ca la corzi grave i sufl tori-percu ie;

Probele  a)  i  b)  se  apreciaz  cu  o  singur  not ,  care  se  calculeaz  ca  medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.
2. Instrumente de percu ie
Proba I

Proba de instrument compus  din :
a) o gam , aleas  prin tragere la sor i de c tre candidat, din patru game preg tite de
acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretat  la marimbafon;
b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel pu in la nivelul programei ultimei
clase de gimnaziu, interpretat la tob  mic i timpani;

c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sor i de candidat, din ase studii preg tite de
acesta, cel pu in la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din
instrumentele melodice de percu ie indicate de comisie. Studiul va fi executat f
partitur .

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a II-a

Proba de instrument compus  din :
a) un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului;
b) patru ritmuri de dans, dup  cum urmeaz :

- latino-american
- ritm în m sur  ternar
- reggae
- twist sau rock and roll

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .

Proba a III-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vedere, pe baz  de bilete de examen, de aceea i dificultate cu acela de la corzi
grave i sufl tori.
b) dicteu melodic de 12-16 m suri, acela i ca la corzi grave i sufl tori.

Probele a) i b) se apreciaz  cu o singur  not , care se calculeaz  ca medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.
3. Pian
Proba I

Proba de instrument compus  din :
a)  un  studiu,  ales,  prin  tragere  la  sor i,  de  c tre  candidat,  din  trei  studii  preg tite  de
acesta, executat f  partitur , cel pu in la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;
b) o pies  polifonic  la dou  voci, executat  f  partitur , la alegerea candidatului;
c) improviza ii la instrument pe o tem  dat  de comisie.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Comisia  va  stabili  tema  pe  care  candidatul  va  improviza,  cu  o  jum tate  de  or

înaintea începerii examenului, în prezen a i cu avizarea inspec-torului de
specialitate/profesorului metodist.
Proba a II-a

Recital instrumental :
a) o sonat  clasic  (dou  p i), la alegerea candidatului, executat  f  partitur ;
b) o pies  romantic , modern  sau româneasc , la alegerea candidatului, executat  f
partitur .
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Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a III-a
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i solfegiu la
prima vedere, pe baz  de bilete de examen, de aceea i dificultate cu acela de la vioar ;

b) dicteu melodic de 12-16 m suri, acela i ca la vioar .
Probele  a)  i  b)  se  apreciaz  cu  o  singur  not ,  care  se  calculeaz  ca  medie

aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

SEC IA ART  VOCAL  INTERPRETATIV

Canto clasic
Canto jazz – muzic  u oar
Canto tradi ional românesc

Proba  I  –  prob  comun  pentru  specializ rile  :  canto  clasic,  canto  jazz  –  muzic
oar , canto tradi ional românesc :
Testarea calit ilor vocale prin intonarea, dup  auz, a unui fragment muzical dat

de c tre comisie.
Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .

Proba a II-a – prob  de interpretare alc tuit  pe baza unui repertoriu de gen compus
din 4 (patru) piese
1. Canto clasic
Proba compus  din dou  piese diferite, cu sau f  acompaniament, din care :
a) o pies , aleas  de c tre comisie, din cele patru piese  preg tite de candidat;
b) o pies  aleas  de candidat, alta decât cea interpretat  anterior.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
2. Canto jazz – muzic  u oar
Proba compus  din dou  piese diferite din repertoriul de gen, cu acompaniament :
a) o pies , aleas  de c tre comisie, din cele patru piese  preg tite de candidat;
b) o pies  aleas  de candidat, alta decât cea interpretat  anterior.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .

3. Canto tradi ional românesc
Proba compus  din dou  piese diferite, cu sau f  acompaniament :

a) o pies , aleas  de c tre comisie, din cele patru piese  preg tite de candidat; piesele
preg tite de candida i vor reprezenta stiluri diferite (doin , hor i sârb );
b) o pies  aleas  de candidat, alta decât cea interpretat  anterior.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .
Proba a III-a - prob  comun  pentru specializ rile : canto clasic, canto de jazz – muzic

oar i canto tradi ional românesc:
Prob  de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzical ), dup  cum urmeaz  :

a) reproducerea de intervale melodice;
b) reproducerea de fragmente ritmice;
c) reproducerea de fragmente melodice;
d) testarea cuno tin elor teoretice( note, valori de note, pauze, altera ii, m suri).

Pentru promovare, candida ii trebuie s  ob in  la fiecare etap , din cadrul probei a
III-a minimum nota 5 (cinci).

Probele  a),  b),  c)  i  d)  se  apreciaz  cu  o  not ,  care  se  calculeaz  ca  medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

SEC IA TEORETIC

Proba I
a) Auz melodic, constând în intervale simple i compuse pân  la decima i auz
armonic: bicorduri pân  la octav , trisonuri majore i minore în pozi ie strâns , toate
st rile.
b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 m suri, pân  la trei altera ii constitutive, în

surile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalit i înrudite de gradul
I, cu salturi de maximum o octav  perfect , cu maximum patru durate de timp, cu
elemente ale conflictului metro-ritmic: sincop , contratimp (conform programei
ultimei clase de gimnaziu).

Probele  a)  i  b)  se  apreciaz  cu  o  not ,  care  se  calculeaz  ca  medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

Proba a II-a
Dicteu melodic de 12-16 m suri, pân  la trei altera ii constitutive, în m surile

de 2, 3 sau 4 p trimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalit i înrudite de gradul I, cu salturi
de  maximum o  octav  perfect ,  cu  maximum patru  durate  de  timp,  cu  elemente  ale
conflictului metro-ritmic: sincop , contratimp (conform programei ultimei clase de
gimnaziu).
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Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .

Proba a III-a
a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor
orchestrei simfonice sau pian), se prezint : un studiu i dou  lucr ri/piese muzicale
diferite, de factur  preclasic , clasic , romantic , româneasc  sau modern , executate
din memorie – cel pu in la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, la alegerea
candidatului;
b)  în  cazul  în  care  candidatului  nu  a  studiat  un  instrument,  va  prezenta  vocal  trei
piese din genuri diferite, de factur  cult , din crea ia româneasc i universal ,
cu/f  partitur , cu sau f  acompaniament.

Probele a) i b) se apreciaz  cu o not , care se calculeaz  ca medie
aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat.

NOT  :
1. Comisiile de examinare i evaluare, pentru toate specialit ile, sunt

compuse din:
- pre edinte (f  drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unit ii de
înv mânt;
- vicepre edinte (f  drept de notare) – eful catedrei de specialitate;
-  membri  (cu  drept  de  notare)  –  doi  profesori  de  specialitate  sau  de  specialit i
înrudite i un profesor de teorie – solfegiu – dicteu.

2. Subiectele din cadrul probei a III-a, respectiv dicteu melodic, solfegiu la
prima vedere vor fi elaborate de comisia de examinare cu o or  înaintea începerii
probei, în prezen a i cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist.
Comisia de examinare elaboreaz  un num r de bilete egal cu cel pu in jum tate din

num rul candida ilor, con inând subiecte cu acela i grad de dificultate. În ziua
examenului fiecare candidat extrage un bilet.

3.  Nota  final  pentru  fiecare  prob  a  examenului  se  stabile te  ca  medie
aritmetic , calculat  cu dou  zecimale, f  rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

4. Media final  a testelor de aptitudini este nota ob inut  ca medie aritmetic ,
calculat  cu dou  zecimale, f  rotunjire, a notelor ob inute la probele I, II i III,
respectiv la probele I i II.

5.  Media  minim  de  promovare  a  testelor  de  aptitudini,  calculat  în
conformitate cu punctele 3 i 4 din prezenta Not , este 6 ( ase).

6. Un candidat se consider  neprezentat dac  a absentat la cel pu in una din
probele de aptitudini.

7. Candida ii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate.
8. Candida ii vor prezenta comisiilor partiturile muzicale prezentate în concurs.
9. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de

percu ie i instrumente populare, se admit transcrip ii dup  lucr ri muzicale de factur
cult .

10. La sfâr itul fiec rei zile de examen, se afi eaz  rezultatele.
11. Candida ii care nu au fost admi i la sec ia instrumental  se pot prezenta la

sec ia teoretic , în limita num rului de locuri aprobate conform legisla iei în vigoare.
12. La probele de aptitudini nu se admit contesta ii, cu excep ia probei de dicteu
melodic, pentru toate specializ rile la care aceast  prob  se sus ine.

Pentru rezolvarea contesta iilor, pre edintele comisiei va stabili o alt  comisie,
alc tuit  din cadre didactice de specialitatea respectiv .

Nota rezultat  dup  contesta ii r mâne definitiv .

SPECIALIZAREA COREGRAFIE

I. Proba de dans clasic, compus  din :
a)  o  or  de  studiu  cuprinzând  exerci ii  la  bar ,  centru,  s rituri,  pointes  –  lec ie
preg tit  din timp.
b) o varia ie în stil clasic, din varia iile preg tite la clas  de candidat.

Proba de dans clasic se apreciaz  de c tre fiecare evaluator cu o not , care se
calculeaz  ca medie aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate
separat pentru a) i b).
II. Proba pentru testarea aptitudinilor artistice pe elemente de dans românesc.

Se folose te lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.

Aceast  prob  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o singur  not .

NOT  :
1. Comisiile de examinare i evaluare sunt compuse din :
- pre edinte (f  drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unit ii de
înv mânt;
- vicepre edinte (f  drept de notare) – responsabilul catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate.
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2. Nota final  pentru fiecare prob  a examenului se stabile te ca medie aritmetic ,
calculat  cu dou  zecimale, f  rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator,
membru al comisiei cu drept de notare.
3. Media final  a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetic ,
calculat  cu dou  zecimale, f  rotunjire, a notelor ob inute la probele I i II.
4. Media minim  de promovare a examenului, calculat  în conformitate cu punctul 1.
i 2. din prezenta Not , este 6 ( ase).

5. Un candidat se consider  neprezentat dac  a absentat la cel pu in una din probele de
examen.
6. Candida ii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la
intrarea în concurs.
7. La probele de aptitudini nu se admit contesta ii.

SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

I. Proba de dic ie
Se va cere s  se execute :

a) citirea unui text la prima vedere;
b) recitarea a dou  sau trei strofe dintr-o poezie aleas  de candidat;
c) povestirea unei fapte din via a elevului;
d) participarea la o conversa ie cu comisia, pe o tem  dat  de aceasta.

Durata: 10’ – 15’.
Proba de dic ie se apreciaz  de fiecare evaluator cu o not , care se calculeaz  ca

medie aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat pentru
probele a,b,c,d.

Pentru promovare, candida ii trebuie s  ob in  la fiecare etap  din cadrul probei
de dic ie, minimum nota 5 (cinci).
II. Proba de muzic

Verificarea auzului muzical, sim ului ritmic, memoriei muzicale, calit ilor vocale
i cuno tin elor elementare de scris-citit muzical, dup  cum urmeaz  :

a) intonarea a dou  sau trei cântece la alegerea comisiei dintr-o list  de 5 cântece
prezentate de candidat;
b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice;
c) citirea notelor pe portativ;
d) reproducerea de intervale i formule ritmice;
e) executarea ritmic  a unui exerci iu cuprinzând valorile de note i pauze înv ate de
doimi, p trimi, optimi, cu tactarea m surilor de 2, 3, 4 timpi.

       Durata: 10’ – 15’

Proba de muzic  se apreciaz  de fiecare evaluator cu o not , care se calculeaz  ca
medie aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate separat pentru
a), b), c), d), e).

Pentru promovare, candida ii trebuie s  ob in  la fiecare etap  din cadrul probei de
muzic , minimum nota 5 (cinci).
NOT  :
1. Comisiile de examinare i evaluare sunt compuse din:
- pre edinte (f  drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unit ii de
înv mânt;
- vicepre edinte (f  drept de notare) – eful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialit i înrudite
i un profesor de teorie – solfegiu – dicteu.

2. Textele la prima vedere, temele de conversa ie ale candidatului cu comisia de
examinare, precum i stabilirea subiectelor de la proba de muzicã punctele b), c), d), e),
vor fi elaborate de comisia de examinare cu o or  înaintea începerii probelor, în
prezen a i cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de
examinare elaboreaz  un num r de bilete egal cu cel pu in jum tate din num rul
candida ilor, con inând subiecte cu acela i grad de dificultate. În ziua examenului fiecare
candidat extrage un bilet.
3. Nota final  a candidatului pentru fiecare prob  a examenului se stabile te ca medie
aritmetic , calculat  cu dou  zecimale, f  rotunjire, a notelor acordate de fiecare
examinator, membru cu drept de notare.
4. Media final  a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetic ,
calculat  cu dou  zecimale, f  rotunjire, a notelor ob inute la probele I i II.
5. Media minim  de promovare a probelor de aptitudini calculat  conform punctelor 3
i 4 din prezenta not , este 6 ( ase).

6. Un candidat se consider  neprezentat dac  a absentat la cel pu in una din probele de
examen.
7. Candida ii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la
intrarea în concurs.
8. La probele de aptitudini nu se admit contesta ii
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PPRROOFFIILL PPEEDDAAGGOOGGIICC

SPECIALIZAREA  EDUCATOR-PUERICULTOR

1. Proba de aptitudini muzicale
Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative i a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece înv ate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 m suri), desprinse din
cântece pentru copii.
2. Proba de aptitudini fizice
Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea dup  model a 2-3 exerci ii de influen are selectiv  a aparatului
locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastic  acrobatic  din programul claselor a V-a - a VI-a,
executate izolat;
c) alergare 600 m – f  cerin  de timp (implic  un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:

- memorie motric  si coordonare;
- starea func ional  a coloanei vertebrale;
- func ie normal  a sistemului cardio-respirator.

3. Proba de aptitudini artistice
Va consta în realizarea unei naturi statice cu dou  sau trei obiecte cu o tem  plastic
propus  de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:

- receptarea culorilor, a propor iilor dintre obiecte;

- încadrarea echilibrat  a formelor plastice într-un spa iu.
4. Interviu
Va consta în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectur  la prima vedere;
c) participare la o conversa ie cu comisia pe o tem  dat  de aceasta (se verific , prin
dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv i receptiv în rela ia cu
partenerul de discu ie).
Aptitudini investigate:

- capacitatea de a comunica;
- dic ia.

NOT :
1. Rezultatul fiec rei probe se apreciaz  cu “admis” sau “respins”.
2. Respingerea la o prob , atrage dup  sine ob inerea calificativului ”respins” la probele
de aptitudini.
3. Nu se admit contesta ii la probele de aptitudini.
4. Comisia pentru fiecare prob  de aptitudini este alc tuit  din doi profesori de
specialitate, un profesor de gimnaziu i unul de liceu.
5. Pre edintele comisiei este directorul unit ii colare.

SPECIALIZAREA INSTRUCTOR DE EDUCA IE EXTRA COLAR

1. Proba de aptitudini muzicale i coordonare motric
În cadrul probei se verific :
- auzul muzical;
- sim ul ritmic;
- memoria muzical ;
- calit ile vocale;
- condi iile generale fizico-estetice i de mi care.
Verificare se face prin 1-2 din urm toarele forme:

- intonarea a 1-2 cântece prezentate de candidat;
- reproducerea unor fragmente ritmico-melodice dup  modele date de comisie;
- realizarea unor exerci ii de mi care la comenda profesorului.
Evaluarea se face de o comisie format  dintr-un profesor de muzic i un profesor
de educa ie fizic .
2. Proba de investigare a capacit ii de a comunica i a dic iei
În cadrul probei se verific :
- capacitatea de a comunica;
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- pronun ia cuvintelor, în general, i a cuvintelor cu aglomer ri de consoane, în
special;
- capacitatea de a aduce argumente în sus inerea unor idei;
- valen ele artistice privind interpretarea unui text.
Verificarea se face prin 1-2 din urm toarele forme:
- recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candida ilor;
- citirea unui text dialogat;
- interviu pe o tem  la alegerea candidatului.

Evaluarea se face de o comisie format  dintr-un profesor de pedagogie i un
profesor de limba i literatura român .

NOT :
1. Fiecare prob  se apreciaz  cu “admis” sau “respins”.
2. Un candidat care a fost declarat ”respins” la una din probe, va fi declarat
“respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contesta ii la probele de aptitudini.

PPRROOFFIILL TTEEOOLLOOGGIICC

Seminarii teologice liceale ortodoxe, seminarii monahale i coli de cânt re i biserice ti

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolven i de
gimnaziu care au promovat testele na ionale sau care au ob inut certificat de
capacitate, care au media general  de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum
7,00 i media minimum 9,00 la purtare.

La seminariile monahale se pot înscrie absolven i de gimnaziu care au
promovat testele na ionale sau care au ob inut certificat de capacitate sau certificat de
echivalare a examenului de capacitate, cu vârsta de pân  la 35 de ani.

La colile de cânt re i biserice ti se pot înscrie absolven i de gimnaziu care
au promovat sau nu testele na ionale, respectiv examenul de capacitate.

Înscrierile se fac la unit ile colare respective.
Dosarul de înscriere va cuprinde :

1) certificat de botez (ortodox) - copie legalizat ;
2) fi a medical  (original);
3) fi a de înscriere, în original, eliberat  de unitatea de înv mânt gimnazial;
4) recomandarea Consiliului parohial;
5) binecuvântarea Chiriarhului locului;

Vizita medical  este obligatorie i eliminatorie.
Atât la seminariile teologice ortodoxe cât i la colile de cânt re i

biserice ti se organizeaz  probe de aptitudini, care constau din probe orale i probe
scrise.

PROBE ORALE
a) verificarea dic iei prin :

-  rostirea  uneia  din  rug ciunile  :  Împ rate  ceresc,  Preasfânt  Treime,  Tat l  nostru,
Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adev rat, Ap toare Doamn ;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :
- intonarea uneia dintre urm toarele cânt ri biserice ti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este
Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tat l nostru; Troparul Rusaliilor;
Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat e ti Hristoase Dumnezeul nostru;
colinde cu con inut religios;
- intonarea unui cântec patriotic (De teapt -te române ; Limba noastr  - Al. Cristea;

ara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Br tianu; Pui de lei - I. Br tianu);
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului dup  pian i prin intonarea gamei Do
major, a arpegiului i a unor sunete din gam ;
- verificarea sim ului ritmic.

Pentru examenul la proba muzical  nu se vor verifica no iunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu califi-cativul admis/respins.

PROBE SCRISE
Lucrare scris , cu durata de dou  ore, la Religie.
Subiectele  pentru  proba  scris  se  elaboreaz  din  programa  colar  de  religie,

clasele a VII-a – a VIII-a. Lucrarea scris  se apreciaz  cu note de la 1 la 10.
Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea

patrimoniu sunt urm toarele :
a) proba scris  de verificare a cuno tin elor religioase, evaluat  cu not ;
b) proba practic  pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen dup  natur ,
evaluat  cu not ;
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c) proba practic  pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii i compozi ie plastic ,
evaluat  cu not .

Con inuturile  pentru  cele  dou  probe  practice  de  verificare  a
aptitudinilor artistice sunt cele din programa colar  de educa ie plastic
pentru  gimnaziu,  iar  con inuturile  pentru  proba  scris  la  Religie  vor  fi
acelea i ca i cele pentru profilul teologic.
NOT  :
1. Conducerea seminarului propune componen a comisiei de examen, care este
aprobat  de inspectoratul colar.
2. Pân  la sfâr itul timpului de elaborare a fiec rei lucr rii scrise, comisia afi eaz
baremul de corectare.
3. Probele scrise i cele practice sunt evaluate cu note. Nota minim  de admitere la
fiecare prob  este 6.00. Candida ii care la proba oral  ob in calificativul respins nu
mai sus in proba scris . Nota pentru probele de aptitudini, la specializarea
patrimoniu, se calculeaz  ca medie aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din
notele la cele trei probe de mai sus.

4.  La  probele  orale  i  practice  nu  se  admit  contesta ii.  La  proba  scris  se  admit
contesta ii.

5. Media final  de admitere se calculeaz  astfel :    (3 MA + Apt) : 4 =MFA unde :
MA = media de admitere, ob inut  conform Metodologiei de organizare i desf urare
a admiterii în înv mântul liceal de stat  pentru anul colar 2009-2010.
Apt = nota la proba scris  (pentru specializarea teologie), respectiv media probelor de
aptitudini, ob inut  ca medie aritmetic  a notelor la probele practice i la proba scris
(pentru specializarea patrimoniu)
MFA= media final  de admitere
6. Media final  minim  de admitere este 6.00. La medii egale, departajarea candida ilor
se va face dup  media ob inut  la testele na ionale. Dac  egalitatea persist , departajarea
se va face dup  nota ob inut  la lucrarea scris  din cadrul probelor de aptitudini.
7. Candida ilor respin i la probele de aptitudini li se înapoiaz  dosarele i vor fi
îndruma i s  se înscrie la alte licee.

LICEE TEOLOGICE

Liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale i adventiste

Amiterea la aceste licee cuprinse în filiera voca ional  se face pe baza
urm toarelor criterii :

a) Se pot înscrie absolven i de gimnaziu care au promovat testele na ionale, respectiv
examenul de capacitate, având media minimum 9 la purtare.
b) Dosarul de înscriere va cuprinde urm toarele acte:
- fi  de înscriere tip;
- certificat de na tere în original i o copie xerox;
- fi a medical  (original);
- declara ie din partea candidatului i a p rin ilor acestuia c  au luat cuno tin  de
Regulamentul de ordine interioar  al liceului i c  sunt de acord s -l respecte.
c) Probele de aptitudini sunt urm toare :
- un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativul admis / respins;
- o  prob  scris  de  verificare  a  cuno tin elor  religioase,  cu  durata  de  dou  ore,

evaluat  cu note de la 1 la 10.
d) Conducerea liceului va stabili componen a comisiei de examinare.

e) Subiectul pentru proba scris  la religie se elaboreaz  din programa colar  de religie,
clasele a VII-a – VIII-a.
f) Media final  de admitere se calculeaz  astfel :

(3 MA + Apt) : 4 = MFA, unde :
MA = media de admitere, ob inut  conform Metodologiei de organizare i desf urare
a admiterii în înv mântul liceal de stat ;
Apt = nota la proba scris  de verificare a cuno tin elor religioase;
MFA = media final  de admitere.
 g) Media final  minim  de admitere este 6,00. La medii egale, departajarea candida ilor
se va face dup  media ob inut  la testele na ionale. Dac  egalitatea persist , departajarea
candida ilor se va face dup  nota ob inut  la lucrarea scris  din cadrul probelor de
aptitudini.
h) Candida ilor respin i la probele de aptitudini li se înapoiaz  dosarele i vor fi
îndruma i s  se înscrie la alte licee.

NOT  :
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1. Liceele baptiste i musulmane sus in, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu,
evaluat cu calificativ: admis / respins. Admiterea candida ilor la aceste licee se face în
ordinea descresc toare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei
generale.

2. Tematica pentru probele de aptitudini i bibliografia vor fi afi ate de fiecare unitate
colar , pân  la data de 20 ianuarie a anului colar în cursul c ruia se sus ine admiterea.

PPRROOFFIILL MMIILLIITTAARR

COLEGII MILITARE LICEALE ALE MINISTERULUI AP RII

Ministerul Ap rii organizeaz  clase de liceu, în filiera voca ional , profilul militar,
specializarea  matematic -informatic .

I. Recrutarea cndida ilor
Tinerii care doresc s  urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adreseaz ,

pentru informare i întocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-
recrutare jude ene, pe tot parcursul anului colar.
II. Slec ia candida ilor

Activitatea de selec ie se organizeaz i se desf oar  în centrele zonale de
selec ie i orientare ale Ministerului Ap rii Na ionale, din localit ile Alba Iulia,
Breaza i Câmpulung - Moldovenesc i const  în :
a) testarea aptitudinilor fizice;
b) testare psihologic ;
c) interviu de evaluare i orientare.

Fiecare prob  de selec ie are caracter eliminatoriu i se apreciaz  cu
“ADMIS” sau “RESPINS”, pe baza baremelor i standardelor stabilite de Ministerul
Ap rii.

III. Înscrierea în colegiile militare liceale
La înscrierea în colegiile militare liceale, particip  candida ii care au fost

declara i „ADMIS” la selec ia organizat  în centrele zonale de selec ie i orientare.
În perioada prev zut  în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini,

candida ii sus in o prob  eliminatorie, sub forma unui test de tip „gril ” de verificare a
cuno tin elor, la disciplinele Limba i literatura român i Matematic , cu durata de 3
ore, conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.

Candida ii care au ob inut mai pu in de nota 7,00 la testul de tip „gril ” sunt
declara i „RESPINS”. Ace ti candida i particip  la admiterea computerizat .

Candida ii  care  au  ob inut  la  testul  de  tip  „gril ”  cel  pu in  nota  7,00  sunt
declara i „ADMIS” la proba eliminatorie i sunt clasifica i, în ordinea descresc toare a
mediilor de admitere, calculate conform metodologiei aprobate prin ordinul ministrului
Educa iei, Cercet rii i Tineretului. Vor fi repartiza i la colegiul militar, acei candida i
care se încadreaza în num rul de locuri aprobate pentru colegiul militar liceal respectiv.

Candida ii care au ob inut la testul de tip „gril ” cel pu in nota 7,00, dar nu au
putut fi repartiza i la colegiul militar, din lips  de locuri, particip  la repartizarea
computerizat .

PPRROOBBEELLEE DDEE AAPPTTIITTUUDDIINNII PPEENNTTRRUU AADDMMIITTEERREEAA ÎÎNN LLIICCEEUULL WWAALLDDOORRFF

Specializarea filologie

Proba I. Limba i literatura român
Se evalueaz  de o comisie format  din dou  cadre didactice de specialitate i const
într-un interviu.
În cadrul probei, se verific  urm toarele :
- capacitatea de exprimare liber ;

- diversitatea vocabularului;
- capacitatea de argumentare;
- receptivitatea fa  de tem i partenerul de discu ie.

Durata : 10-15 minute pentru un candidat.
Proba II. La alegerea candidatului, una din probele :
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a) art  plastic
Se verific  urm toarele :

- compunerea spa iului plastic (încadrarea în pagin );
- rezolvarea problemei de culoare i compozi ie;
- compozi ie (modelaj);
- folosirea elementelor de limbaj specifice;
- not  personal , originalitate.

Durata : 2 ore
b) muzic

Se verific  urm toarele :
- calit i vocale - intonarea unui cântec la alegere;

- sim ul ritmic – reproducerea de fragmente ritmico-melodice;
- cuno tin e elementare de scris – citit muzical;
- interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ).

Durata : 10-15 minute pentru un candidat.
c) art  dramatic

Se verific  urm toarele :
- dic ie, expresivitate în citirea unui text la prima vedere;
- intona ie în recitarea a dou  strofe dintr-o poezie cunoscut ;
- memorie i creativitate în povestirea unei fapte din via a elevului.

Durata : 10-15 minute pentru un candidat.

PPRROOBBEELLEE DDEE AAPPTTIITTUUDDIINNII SSPPOORRTTIIVVEE

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE (CLASELE CU PROGRAM SPORTIV) VOCA IONALE PROFIL SPORTIV

Admiterea elevilor în liceele voca ionale, la clasele cu program sportiv, este
condi ionat  de:
- existen a avizului medical favorabil particip rii la probele de aptitudini sportive -
condi ie eliminatorie.
- sus inerea i promovarea probelor de aptitudini sportive .

La sus inerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admi i numai în
echipament corespunz tor.

Comisia de examinare i evaluare pentru probele de aptitudini sportive
este compus  din :
- pre edinte (f  drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unit ii de
înv mânt;

- vicepre edinte (f  drept de notare) – eful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialit i înrudite.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minim  de admitere
pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 ( ase).

Elevului care nu ob ine nota de promovare la o prob  de aptitudini i se
comunic  imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la probele urm toare de
aptitudini sportive.

Media general  la proba practic , pe disciplin  sportiv , se calculeaz  ca
medie aritmetic , cu dou  zecimale, f  rotunjire, din notele acordate la fiecare prob
în parte. Media general  minim  de admitere este 7 ( apte).

Nu se admit contesta ii la probele de aptitudini sportive.

ATLETISM

A. PROBE I NORME PENTRU EVALUAREA CALIT ILOR MOTRICE
TRIATLON “A” SAU “B” – LA ALEGERE :
Valoarea notelor acordate
NOT  :  Triatlonul  “A” :  60 m.p.  cu start  de sus;  s ritur  în  lungime cu elan;  800
m.p.
Triatlonul “B” : 60 m.p. cu start de jos; s ritur  în lungime cu elan; aruncarea mingii
de oin  la distan .
B. PROBE SPECIFICE

O PROB  LA ALEGERE DIN CELE PREV ZUTE ÎN TABEL
1. 100 m.p.
2. 200 m.p.
3. 800 m.p.
4. 2000 m. F/3000 m B
5. 80 m.g. F/90 m.g. B
6. 200 m.g.
7. 1.500 m. obst.
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8. Mar  3 km. F/5km. B
9. S ritur  în  în ime
10. S ritur  în lungime
11. S ritur  cu pr jina

12. Aruncare greutate
13. Aruncare disc
14. Aruncare suli
15. Aruncare ciocan

FOTBAL

A. PROBE I NORME PENTRU EVALUAREA CALIT ILOR MOTRICE
1. Alergare de vitez  50 m. cu start de sus
2. Alergare de rezisten  2000 m.
3. For a musculaturii abdominale

B. PROBE SPECIFICE
1. Tras la poart  de la 16 m, minge static  – 10 execu ii
2. Dribling printre 5 jaloane

3. Controlul balonului timp de 1 min.
4. Joc bilateral pe teren normal sau redus – dou  reprize de 15 minute

Se apreciaz  corectitudinea i eficien a execu iilor.

C. CERIN E MORFOLOGICE : dezvoltare fizic  armonioas , raport talie – greutate
în limitele formulei G = T – 105 cm.

HANDBAL

A. PROBE I NORME PENTRU EVALUAREA CALIT ILOR MOTRICE
1. Alergare de vitez  30 m cu start de sus
2. S ritura în lungime de pe loc
3. Aruncarea mingii de handbal la distan

B. PROBE SPECIFICE
1. Structur  tehnic *
2.   Joc bilateral –  dou  reprize de 15 minute fiecare.

Se apreciaz  corectitudinea i eficien a execu iilor.

* Structur  tehnic  – Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmat  de aruncare la
poart  efectuat  de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.

C. CERIN E MORFOLOGICE : talia minim : b ie i – 175 cm, fete – 170 cm.

RUGBY

A. PROBE I NORME PENTRU EVALUAREA CALIT ILOR MOTRICE
1. Alergare de vitez  30 m cu start de sus
2. Alergare de rezisten  1 000m
3. S ritura în lungime de pe loc

B. PROBE SPECIFICE
2. Structur  tehnic *
2.   Joc efectiv diferite (8,13,15), pe teren normal sau redus

Se apreciaz  nivelul tehnic-tactic i comportamentul în joc, conform specificului
fiec rui post

* Structur  tehnic  – Se apreciaz  corectitudinea i eficien a execu iilor.

C. CERIN E MORFOLOGICE : tip  constitu ional robust, talie i greutate specific
postului din echip .
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PPRROOBBEELLEE DDEE VVEERRIIFFIICCAARREE AA CCUUNNOO TTIINN EELLOORR DDEE LLIIMMBB MMOODDEERRNN
pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circula ie interna ional

1. a) Unit ile de înv mânt care au în structura lor clase cu program bilingv vor
organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o prob  de verificare a
cuno tin elor de limb  modern .
b) Proba se organizeaz  în centre stabilite de comisia de admitere jude ean , în perioada
prev zut  de Metodologia de organizare i desf urare a admiterii în înv mântul liceal
de stat pentru anul colar 2012-2013.
2. Subiectele pentru proba de verificare a cuno tin elor de limb  modern  se alc tuiesc
în confor-mitate cu programa colar  de clasa a VIII-a, pentru limba modern  întâi de
studiu (L1).
3. Subiectele pentru proba de verificare a cuno tin elor de limb  modern  sunt unice la
nivelul jude ului. Acestea se elaboreaz  de c tre o comisie jude ean  de elaborare a
subiectelor,  format  din profesori de specialitate (care nu au rude în concurs) i sunt
aprobate de inspectorul de specialitate sau de un metodist, desemnat de inspectorul de
specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în limba pentru care se
elaboreaz  subiectele).
4. Examenul de verificare a cuno tin elor de limb  modern  const  din dou  probe :

a) Proba scris , pentru care se acord  un punctaj maxim de 70 de puncte, din
care 10 din oficiu;

b) Proba oral , pentru care se acord  un punctaj maxim de 30 de puncte.
5. a) Subiectul pentru proba scris  va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea
cuno tin elor de gramatic i vocabular (tip text lacunar, alegere multipl , exerci ii de
corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a, pentru limba modern  întâi de
studiu.
b) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.
c) Pentru proba scris  se pot depune contesta ii, la centrul la care s-a desf urat proba,
în perioada prev zut  de Metodologia de organizare i desf urare a admiterii în
înv mântul liceal stat pentru anul colar 2010-2011.
6. a) Proba oral  va consta din:

- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii
comisiei de examinare i evaluare i vizat de inspectorul de specialitate/profesor
metodist);
- r spuns la 4 întreb ri (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: 2 întreb ri de
în elegere global , 2 întreb ri de în elegere în detaliu a textului.
b) Pentru evaluarea performan ei la proba oral  se vor aplica urm toarele criterii :
- vocabular i elemente de construc ie a comunic rii :
10  p – elevul folose te bine un num r mare de unit i lexicale/gramaticale, care îi
permit s i exprime bine ideile; face pu ine gre eli;
8 p - elevul folose te bine un num r suficient de mare de unit i lexicale/gramaticale, se
exprim  clar, f  a- i c uta cuvitele; gre elile f cute nu disturb  comunicarea;
6  p - elevul are cuno tin e lexicale/gramaticale satisf toare,  exprim  idei  cu  o
oarecare ezitare/gre eli, dar realizeaz  comunicarea;
4  p – elevul folose te pu ine structuri lexicale/gramaticale, face multe gre eli,
comunicarea este dificil ;
2  p – elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe gre eli, nu
poate realiza comunicarea.
- în elegerea contextului i fluen a exprim rii :
10 p  - elevul se exprim  fluent i spontan; r spunsul dovede te în elegerea în detaliu a
temei;
8 p – elevul se exprim  fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a- i c uta structura
lexi-cal /gramatical  potrivit ; r spunsul dovede te o bun  în elegere a temei;
6  p – elevul se exprim  inteligibil,  cu  mici  pauze pentru a- i c uta structura
lexical /gramatical  potrivit ; r spunsul dovede te o în elegere global  satisf toare a
temei;
4  p – elevul folose te enun uri incomplete, cu pauze lungi i dese ezit ri; r spunsul
dovede te o defectuoas  în elegere a temei;
2  p – elevul nu poate produce decât enun uri scurte, f  leg tur  cu contextul, cu
pauze mari între ele; r spunsul dovede te c  nu a în eles tema.
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- pronun ia i intona ia :
10 p – elevul are o pronun ie apropiat  de pronun ia standard;
8 p – elevul are o pronun ie bun , cu pu ine abateri de la norm ;
6 p – elevul are o pronun ie acceptabil , care permite realizarea comunic rii cu u urin ;
4 p – elevul are o pronun ie defectuoas  care disturb  comunicarea;
2 p – pronun ia elevului nu permite comunicarea.
c) Nu se admit contesta ii la proba oral .
7. a) Profesorii examinatori acord  puncte candidatului la fiecare din cele dou  probe.
Media aritmetic  a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare prob , reprezint
punctajul final al candidatului la proba respectiv . Punctajele finale ob inute la cele
dou  probe (scris i oral ) se adun , iar rezultatul se împarte la 10, ob inându-se astfel
nota final  a candidatului.
b)  Se  consider  admis  la  proba de verificare  a  cuno tin elor  de limb  modern  elevul
care a ob inut minimum nota 6 ( ase).
c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cuno tin elor de limb  modern  se
afi eaz , în perioada prev zut  de calendar, la avizierul colii în care s-a desf urat proba.
8. a) Candida ii care au sus inut i au promovat proba de verificare a cuno tin elor de
limb  modern  vor putea opta, în liceul la care au fost repartiza i, pentru clasele cu
predare intensiv  a unei limbi moderne, f  a mai sus ine alt  prob  de verificare a
cuno tin elor de limb .
b) 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 aliniatul (1), mai r mân locuri libere, unit ile de înv mânt organizeaz
o prob  de verificare a cuno tin elor de limb .
c) Proba men ionat  la punctul b) se va desf ura într-o perioad  care va fi anun at  de
conducerea unit ii de înv mânt i care va fi afi at  la avizierul colii, odat  cu listele
candida ilor admi i în clasa a IX-a.
d) Comisia de elaborare a subiectelor în vederea evalu rii i test rii candida ilor care
doresc s  fie înscri i la clase cu predare intensiv  a unei limbi moderne – se constituie la
nivelul unit ii colare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.
e) Pentru testarea candida ilor pentru clasele cu predare intensiv  a unei limbi moderne,
se aplic  acela i tip de prob , cu aceea i structur  ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi
elaborate în conformitate cu programa colar  de clasa a VIII-a pentru limba modern
întâi  de  studiu  i  vor  fi  avizate  de  inspectorul  de  specialitate  sau  de  un  metodist,
desemnat de inspectorul de specialitate (în cazul în care inspectorul nu este specialist în
limba pentru care se elaboreaz  subiectele).
f) Se consider  admis la proba de verificare a cuno tin elor de limb  modern  elevul
care a ob inut minimum nota 6 ( ase).

g) Elevii vor primi note la proba men ionat  la punctul b), dar înscrierea la clasa
intensiv  se va face în ordinea descresc toare a mediei de admitere. În cazul în care, pe
ultimul loc, sunt mai mul i candida i cu medii de admitetre egale, ei vor fi admi i la clasa
cu predare intensiv  a limbii moderne – în ordinea descresc toare a notelor de la proba
de limb  modern .

NOT : pentru alte informa ii i detalii se vor consulta Anexele III i IV la Ordinul
MECI nr. 4848 din 31.08.2009, privind aprobarea metodologiei de organizare i
desf urare a admiterii în înv mântul liceal de stat pentru anul colar 2010-2011 sau la
secretariatele liceelor care organizeaz  probe de aptitudini sau probe de verificare a
cuno tin elor de limb  modern .


