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ÎN ATENłIA CANDIDATULUI: 

� „GHIDUL CANDIDATULUI” îŃi oferă toate informaŃiile de care ai nevoie pentru înscriere la liceu în anul 2010 
� STUDIAZĂ-L cu foarte mare atenŃie! 
� RESPECTĂ ŞI ÎNCADREAZĂ-TE, cu stricteŃe, în Calendarul înscrierii la licee 2010! 
� SOLICITĂ informaŃii la şcoala ta, ori de câte ori ai neclarităŃi! 
� Pentru informaŃii suplimentare privind algoritmul de repartizare în licee 2010, consultă site-ul web al M.E.C.T.S. la adresa: 
http://admitere.edu.ro/2010/ 

 
Cap.1 DispoziŃii generale 
Art.1. (1) Elevii clasei a VIII-a participă la o evaluare naŃională organizată la 
nivelul unităŃii de învăŃământ, structurată după modelul testărilor 
internaŃionale standardizate. Procedurile de organizare, calendarul de 
desfăsurare, disciplinele la care se susŃine evaluarea naŃională si programele 
care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de M.E.C.T.S. prin ordin 
separat. (2) Media generală obŃinută la evaluarea naŃională constituie unul 
dintre criteriile pentru admiterea în învăŃământul liceal de stat. 
Art.2. Admiterea elevilor în învăŃământul liceal de stat se face pe baza 
criteriilor stabilite de prezenta metodologie. 
Art.3. (1) Conform legii, învăŃământul obligatoriu este învăŃământ de zi. În 
mod excepŃional, pentru persoanele care depăsesc cu mai mult de doi ani 
vârsta corespunzătoare clasei, învăŃământul se poate organiza si în alte 
forme de învăŃământ, pe baza metodologiei elaborate de M.E.C.T.S.  
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la 
învăŃământul de zi, este cel puŃin egal cu numărul absolvenŃilor 
învăŃământului gimnazial din promoŃia anului 2010. (3) AbsolvenŃii clasei a 
VIII-a din promoŃia 2010, indiferent de vârstă, precum si cei din promoŃiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 
inclusiv, se înscriu în învăŃământul liceal, la cursuri de zi. (4) AbsolvenŃii 
învăŃământului gimnazial din promoŃiile anterioare, care împlinesc 18 ani până 
la data de 12 septembrie 2010 inclusiv, se pot înscrie în învăŃământul liceal 
doar la cursuri serale sau cu frecvenŃă redusă, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii. 
Art.4. (1) Înscrierea în licee de stat se face fără examen, pe baza mediei de 
admitere. (2) Pentru absolvenŃii din promoŃia 2010, media de admitere este 
o medie ponderată, în care media generală obŃinută la tezele cu subiect 
unic din clasa a VII-a are o pondere de 25%, media generală la evaluarea 
naŃională din clasa a VIII-a are o pondere de 25%, iar media generală de 
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Ca urmare, 
media de admitere a acestor absolvenŃi se calculează astfel:  

 
unde: 

MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
TSU = media generală obŃinută la tezele cu subiect unic susŃinute în 

clasa a VII-a; 

TN = media generală obŃinută la evaluarea naŃională susŃinută în clasa a 
VIII-a 
(3) Pentru absolvenŃii din promoŃii anterioare anului 2010, media de admitere 
este o medie ponderată, în care media generală obŃinută la tezele cu 
subiect unic din clasele a VII-a si a VIII-a are o pondere de 50%, iar media 
generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Ca 
urmare, media de admitere a acestor absolvenŃi se calculează astfel: 

 
unde: 

MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
TSU = media generală obŃinută la tezele cu subiect unic susŃinute în 

clasa a VII-a si a VIII-a 
(3.1) Pentru absolvenŃii clasei a VIII-a, promoŃia 2010, care în clasa a VII-a nu 
au susŃinut tezele cu subiect unic deoarece au frecventat cursurile unei şcoli 
din străinătate, media de admitere este o medie ponderată, în care media 
generală la evaluarea naŃională din clasa a VIII-a are o pondere de 50%, iar 
media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 
50%. Ca urmare, media de admitere a acestor absolvenŃi se calculează 
astfel: 

 
unde: 

MA = media de admitere. 
TN = media generală obŃinută la evaluarea naŃională susŃinută în clasa a 

VIII-a; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. 

(4) Pentru absolvenŃii din promoŃiile de până în anul 2007 inclusiv, în media 
de admitere, media generală obŃinută la tezele cu subiect unic se va înlocui 
cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenŃii de până în anul 
2003 inclusiv, ori la testele naŃionale, pentru absolvenŃii din promoŃiile 2004-
2007. (5) Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susŃinute în clasa a VII-a, 
respectiv a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect 
unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din 
notele acordate de cei doi profesori evaluatori. (6) Media generală la tezele cu 
subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 
rotunjire, din notele obŃinute la tezele cu subiect unic. (7) Media generală la 



tezele cu subiect unic va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din 
notele obŃinute la teze sunt inferioare notei cinci. (8) Media de admitere se 
calculează, indiferent dacă media generală la tezele cu subiect unic sau 
media generală la evaluarea naŃională din clasa a VIII-a sunt inferioare notei 
cinci. (19) Media generală si media de admitere se calculează cu două 
zecimale, fără rotunjire. (10) ExcepŃie de la prevederile alin.(1) fac 
liceele/clasele pentru care se susŃin probe de aptitudini, clasele cu regim de 
predare bilingv pentru care se susŃin probe de verificare a cunostinŃelor de 
limbă modernă si clasele cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale, pentru 
care se susŃin probe de verificare a cunostinŃelor la limba maternă. Pentru 
aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei 
metodologii. (11) Prevederile prezentei metodologii,se aplică în mod 
corespunzător pentru absolvenŃii învăŃământului gimnazial de până în anul 
2007 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „tezele cu subiect unic” cu 
sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenŃii de până în anul 2003 
inclusiv, respectiv cu sintagma „testele naŃionale”, pentru absolvenŃii 
gimnaziului din perioada 2004-2007. (12) Pentru absolvenŃii gimnaziului de 
până în 2007 inclusiv, care au susŃinut de mai multe ori examenul de 
capacitate/testele naŃionale, în calculul mediei de admitere se ia în 
considerare cea mai mare din mediile generale obŃinute la prezentările 
succesive la examenul de capacitate/testele naŃionale. Media generală 
menŃionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5. 
Art.5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăŃământul de zi, a absolvenŃilor de 
gimnaziu (cu excepŃia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se 
susŃin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăŃământul 
special si a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face 
prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere, în baza opŃiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau 
domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, 
pentru unităŃile scolare finanŃate de la bugetul de stat. (2) În cazul în care doi 
candidaŃi au medii de admitere egale, acestia vor fi departajaŃi folosind, în 
ordine, următoarele criterii: 

a) nota obŃinută la evaluarea naŃională din clasa a VIII-a; 
b) media generală obŃinută la tezele cu subiect unic; 
c) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
d) media notelor obŃinute la proba de limba si literatura română din cadrul 

tezelor cu subiect unic; 
e) media notelor obŃinute la proba de matematică din cadrul tezelor cu 

subiect unic; 
 (3) În cazul în care doi candidaŃi au medii de admitere egale, iar unul a 
susŃinut si altul nu a susŃinut evaluarea naŃională din clasa VIII-a, are 
prioritate candidatul care a susŃinut evaluarea naŃională. (3.1) În cazul în care 
doi candidaŃi au medii de admitere egale, iar unul a susŃinut şi altul nu a 
susŃinut tezele cu subiect unic, are prioritate candidatul care a susŃinut tezele 
cu subiect unic. 
 (4) În cazul în care, la o unitate de învăŃământ, pe ultimul loc, există candidaŃi 
cu opŃiunea exprimată pentru acea unitate scolară si care au mediile de 
admitere, precum si toate mediile menŃionate la alin. (2), lit. A), b), c), d), e) si 
f) egale, atunci toŃi acesti candidaŃi sunt declaraŃi admisi la opŃiunea solicitată. 
Art.6. (1) Pentru liceul teoretic si vocaŃional, repartizarea candidaŃilor se 
efectuează pe filiere, profiluri si specializări, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere si în funcŃie de opŃiuni. (2) În cazul filierei tehnologice, 
repartizarea candidaŃilor se face pe profiluri, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere si în funcŃie de opŃiuni. Repartizarea pe calificări 
profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare 
aprobate si conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăŃământ si 
inspectoratul scolar au obligaŃia de a afisa, până la data de 1 mai a anului în 
care se organizează admiterea, oferta de scolarizare/oferta de formare 
profesională concretizată în profiluri si calificări profesionale. 
Art.7. Pentru liceele din filiera vocaŃională - profilurile sportiv, militar, teologic, 
artistic, pedagogic - precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se 
vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de 
aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin. 
Art.8. (1) La profilurile artistic, sportiv, teologic si la specializarea filologie 
de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.  
(2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum si pentru 
liceul Waldorf, specializarea filologie, media finală de admitere se 
calculează astfel:  

 
unde: 

APT = media aritmetică a notelor obŃinute la probele de aptitudini, 
calculată cu două zecimale, fără rotunjire; 

MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 

(3) Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie si teatru, media finală de 
admitere se calculează astfel: 

 
unde: 

APT = media aritmetică a notelor obŃinute la probele de aptitudini, 
calculată cu două zecimale, fără rotunjire; 

MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 

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

 
unde: 

APT = media aritmetică a notelor obŃinute la probele de aptitudini, 
calculată cu două zecimale, fără rotunjire; 

MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 
MFA = media finală de admitere. 

(5) Media finală de admitere, menŃionată la alin. (2), (3) si (4), se calculează 
cu două zecimale, fără rotunjire. (6) La profilurile militar si pedagogic, 
aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau 
respins. 
Art.9. CandidaŃii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea 
computerizată, putându-se înscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi 
unităŃi de învăŃământ sau la alte unităŃi de învăŃământ. 

... 
Art.11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim 
bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeŃeană va organiza o 
probă de verificare a cunostinŃelor la limba modernă respectivă. Proba se 
va organiza în perioada menŃionată în calendarul admiterii, conform 
metodologiei aflate în Anexa IV a prezentului ordin. (2) Evaluarea rezultatelor 
elevilor la proba menŃionată la alin. (1) se face cu note. În situaŃia în care 
candidatul a obŃinut la probă cel puŃin nota 6, secretariatul scolii la care a 
fost susŃinută proba de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă va trece 
nota obŃinută de candidat în anexa fisei de înscriere a acestuia, la rubrica 
„nota obŃinută la proba de limbă modernă …”. Se va indica si limba 
modernă la care s-a susŃinut proba. Directorul unităŃii de învăŃământ la care a 
fost susŃinută proba va confirma, prin semnătură si stampilă, corectitudinea 
notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fisei de înscriere. (3) În situaŃia 
în care candidatul a obŃinut la proba de verificare a cunostinŃelor de limbă 
modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba 
respectivă, iar secretariatul unităŃii de învăŃământ la care s-a desfăsurat 
proba va elibera anexa fisei de înscriere fără a completa rubrica „nota 
obŃinută la proba de limbă modernă” si fără a modifica în alt mod fisa. În 
acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim 
bilingv a limbii moderne respective. (4) CandidaŃii care au participat la 
proba de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă, indiferent dacă au 
promovat sau nu această probă, îsi vor completa fisa de opŃiuni la scolile 
generale de provenienŃă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.  
(5) Nu vor putea fi înscrisi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim 
bilingv decât acei candidaŃi care au susŃinut si promovat proba de verificare a 
cunostinŃelor de limbă modernă menŃionată anterior. Pentru candidaŃii care nu 
îndeplinesc condiŃia de mai sus, nu se iau în considerare opŃiunile pentru 
clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fisă.  
(6) Nota obŃinută la proba de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă 
nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. (7) În cazul în care, pe 
ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, 
există candidaŃi cu opŃiunea exprimată pentru clasa respectivă si care au 
mediile de admitere, precum si toate mediile menŃionate la Art.5, alin.(2), lit. 
A), b), c), d), e) si f) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul 
care a obŃinut notă mai mare la proba de verificare a cunostinŃelor de limbă 
modernă. (8) CandidaŃii pot susŃine proba de verificare a cunostinŃelor de 
limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în funcŃie de programarea 
acestor teste de către inspectoratul scolar. (9) CandidaŃii, care au susŃinut si 
promovat proba de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă, vor putea 
opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaŃi, pentru clasele cu predare 
intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susŃine altă probă de verificare a 
cunostinŃelor de limbă. (10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în 
regim intensiv a unei limbi moderne a candidaŃilor care au susŃinut proba de 
verificare a cunostinŃelor de limbă modernă, menŃionată la alin. (1), mai 



rămân locurii libere, unităŃile de învăŃământ organizează o nouă probă de 
verificare a cunostinŃelor de limbă. 
Cap.2 Coordonarea admiterii în învăŃământul liceal de stat 

... 
Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăŃământ gimnazial este 
alcătuită din: a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unităŃii de 
învăŃământ; b) secretar – secretarul sef sau secretarul unităŃii de învăŃământ; 
c) membri – diriginŃii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, 
secretare etc. (2) Comisiile de înscriere din unităŃile de învăŃământ gimnazial 
au următoarele atribuŃii: a) organizează, în tot cursul anului scolar si, în 
special, în a doua jumătate a semestrului al doilea, acŃiuni de informare a 
elevilor de clasa a VIII-a si a părinŃilor acestora, referitor la modalitatea de 
înscriere în învăŃământul liceal de stat, la prevederile cuprinse în metodologia 
de organizare si desfăsurare a admiterii, la graficul înscrierii în învăŃământul 
liceal de stat etc. b) asigură crearea bazei de date privitoare la absolvenŃii 
clasei a VIII-a din scoală si transmiterea ei la comisia de admitere judeŃeană; 
c) verifică documentele candidaŃilor, calculează media generală a tezelor cu 
subiect unic, media de absolvire a claselor V-VIII si media de admitere;  
d) completează fisele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul 
unităŃii de învăŃământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu 
nota obŃinută la evaluarea naŃională din clasa a VIII-a, cu media generală de 
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu notele de la tezele cu subiect unic, 
cu media generală a tezelor cu subiect unic, cu media generală la 
evaluarea naŃională din clasa a VIII-a si cu media de admitere. e) răspund 
de transcrierea corectă a datelor în fisele de înscriere si verifică, împreună cu 
elevii, cu părinŃii si diriginŃii, corectitudinea datelor personale, a mediilor si a 
notelor, a opŃiunilor din fisa scrisă si concordanŃa acesteia cu fisa din 
calculator; efectuează corectarea greselilor sesizate, înainte de transmiterea 
fiselor la centrul zonal de înscriere. Completarea incorectă a datelor din fisa 
de înscriere de către membrii comisiei de înscriere atrage după sine 
sancŃionarea celor vinovaŃi si a presedintelui comisiei, care răspund 
disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz; f) stabilesc si anunŃă din 
timp, elevilor si părinŃilor acestora, graficul desfăsurării pe clase a acŃiunilor 
de completare a opŃiunilor absolvenŃilor clasei a VIII-a. Graficul sedinŃelor de 
instruire va fi semnat de directorul unităŃii de învăŃământ, aprobat de 
presedintele comisiei de admitere judeŃene si afisat la avizierul scolii;  
g) participă, prin reprezentanŃi stabiliŃi de directorul unităŃii de învăŃământ, la 
sedinŃele de completare a opŃiunilor elevilor; h) asigură prezenŃa permanentă, 
pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care să ofere informaŃii si 
consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea fiselor de opŃiuni 
sau pentru a solicita informaŃii referitoare la admitere; i) informează elevii si 
părinŃii asupra rezultatelor obŃinute la tezele cu subiect unic, la nivelul 
judeŃului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si asupra numărului de 
elevi corespunzător fiecărei transe de medii de admitere; j) consiliază părinŃii 
si elevii, fără a le influenŃa opŃiunile, pentru a permite candidaŃilor o alegere în 
cunostinŃă de cauză, prezentând toate informaŃiile necesare cu privire la 
unităŃile de învăŃământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, 
contraindicaŃii medicale pentru anumite calificări profesionale etc.), la 
prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completării 
unui număr insuficient de opŃiuni sau ale completării unor opŃiuni nerealiste;  
k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondată unitatea scolară, 
fisele de opŃiuni completate, prin presedintele comisiei de înscriere sau printr-
un delegat desemnat de acesta. În situaŃia în care resursele materiale si 
umane o permit, asigură introducerea în calculator a datelor cuprinse în fisele 
de înscriere si transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de 
înscriere la care este arondată unitatea scolară; l) afisează listele de control 
cuprinzând candidaŃii arondaŃi centrului de înscriere respectiv, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere si având precizat locul ocupat în 
ierarhia generală a judeŃului; m) organizează întâlnirile cu părinŃii si elevii, în 
timpul cărora acestia verifică lista de control, verifică si semnează fisele listate 
de calculator, dacă acestea sunt corecte sau semnalează erorile de 
introducere a datelor din fisa iniŃială, precum si erorile din listele de control;  
n) transmit centrului de înscriere fisele pe care au fost operate corecturi si 
observaŃiile privind eventuale erori în lista de control afisată; o) transmit 
părinŃilor fisele corectate, pentru a fi semnate; p) afisează, în termenul stabilit 
de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere judeŃean, 
cuprinzând repartizarea absolvenŃilor scolii respective si ai scolilor arondate în 
unităŃile de învăŃământ liceal si profesional. 
Art.17. (1) Comisia din centrul zonal de înscriere este alcătuită din:  
a) presedinte – inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate 
organizatorică recunoscută; b) membri - directori, profesori, operatori PC, 
secretari, având competenŃe de nivel avansat în operarea pe calculator.  

(2) Comisia de admitere judeŃeană poate decide numirea unor vicepresedinŃi 
(directori, directori adjuncŃi, profesori cu capacitate organizatorică 
recunoscută) si/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu 
competenŃe de operare pe calculator) în comisiile din centrele zonale de 
înscriere, în cazul în care numărul mare al absolvenŃilor arondaŃi centrului 
respectiv o impune. (3) Comisiile din centrele zonale de înscriere au 
următoarele atribuŃii: a) primesc fisele de înscriere de la scoli, pe bază de 
proces-verbal; b) introduc datele de pe fise în baza de date computerizată;  
c) listează fisele din calculator si le înmânează, semnate de presedintele 
centrului zonal de înscriere, directorului scolii, cu proces-verbal de predare-
primire; d) păstrează fisele de înscriere originale, în deplină siguranŃă, în 
plicuri care se sigilează si se semnează, de directorul scolii sau de către 
delegatul acestuia, si de presedintele centrului de înscriere; e) corectează 
eventualele greseli în baza de date computerizată, semnalate de comisiile din 
unităŃile de învăŃământ gimnazial si înmânează directorilor unităŃilor de 
învăŃământ arondate centrului fisele corectate; f) transmit comisiei de 
admitere judeŃene, baza de date, pe suport electronic, la data prevăzută de 
calendarul admiterii; g) predau presedintelui comisiei de admitere judeŃene, 
cu proces-verbal de predare-primire, fisele de opŃiuni originale. 
Art.18. (1) Comisia din centrul special de înscriere la care se adresează 
absolvenŃii clasei a VIII-a proveniŃi din alte judeŃe care doresc să opteze 
pentru locuri la unităŃi şcolare din judeŃul Prahova va funcŃiona la 
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Prahova din Ploieşti, Str. DemocraŃiei, Nr.35. 
Art.19. (1) Comisia de admitere din unităŃile de învăŃământ liceal este 
alcătuită din: a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unităŃii de 
învăŃământ liceal sau profesional; b) secretar –secretarul unităŃii de 
învăŃământ; c) membri – cadrele didactice care evaluează probele de 
aptitudini sau probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau 
maternă, după caz. (2) Comisiile de admitere din unităŃile de învăŃământ liceal 
au următoarele atribuŃii: a) organizează si răspund de modul de desfăsurare a 
probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunostinŃelor de limbă 
modernă sau maternă, acolo unde este cazul; b) verifică documentele 
prezentate de candidaŃi si calculul corect al mediei de admitere; c) sesizează 
inspectoratului scolar judeŃean orice eroare constatată în completarea 
documentelor scolare pentru înscriere si corectează, acolo unde este posibil, 
aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de către 
presedintele comisiei de admitere, care semnează si aplică stampila unităŃii; 
d) asigură prezenŃa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai 
comisiei de admitere, care să ofere informaŃii si consiliere persoanelor care se 
prezintă pentru înscriere; e) afisează, la sediul unităŃii scolare, listele finale cu 
elevii admisi, validate de inspectoratul scolar; f) realizează înscrierea elevilor 
declaraŃi admisi în urma repartizării computerizate, în perioada prevăzută de 
prezenta metodologie; g) organizează, după încheierea admiterii 
computerizate, desfăsurarea testării pentru completarea claselor cu predare 
intensivă a unei limbi străine, dacă este cazul.  
Cap.3 SusŃinerea probelor de aptitudini 
Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, 
înscrierea se desfăsoară în perioada 11-14 iunie 2010. (2) Înscrierea pentru 
susŃinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostinŃelor 
de limbă maternă sau de limbă modernă se face direct de către candidaŃi, cu 
o anexă a fisei de înscriere eliberată de unitatea scolară la care acestia au 
absolvit cursurile gimnaziale, al cărei model este comunicat de Comisia 
NaŃională de Admitere până la data de 1 martie. 
Art.21. (1) Secretariatele scolilor generale completează, cu datele 
personale (numele, iniŃiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, 
scoala si judeŃul de provenienŃă), anexele fiselor de înscriere ale 
absolvenŃilor clasei a VIII-a, care doresc să participe la probe de aptitudini 
sau la probe de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă. 
Anexele fiselor se eliberează solicitanŃilor, până la data de 10 iunie a 
anului în care se organizează admiterea, pentru a le permite înscrierea la 
aceste probe. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe 
de aptitudini sau de verificare a cunostinŃelor de limbă maternă sau modernă, 
pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de înscriere. (2) Anexele fiselor 
acestor candidaŃi sunt înmânate candidaŃilor/părinŃilor, care semnează de 
primire în registrul scolii. În acest registru, se consemnează clar natura 
documentului eliberat: “anexă la fisa de înscriere pentru admitere în licee” si 
motivul eliberării acesteia: “participare la probe de aptitudini” sau “participare 
la probe de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă/maternă”. 
Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăsoară în perioada 15 – 17 iunie 
2010. (2) Probele de aptitudini se desfăsoară în centrele stabilite de comisia 
de admitere judeŃeană. Aceasta poate decide ca, în urma probelor de 
aptitudini, candidaŃii declaraŃi admisi la aceste probe pot fi repartizaŃi la orice 
unitate de învăŃământ liceal din judeŃ care organizează clase vocaŃionale în 



specializarea pentru care au fost susŃinute probele. (3) Rezultatele probelor 
menŃionate la alin.(1) vor fi afisate în dimineaŃa zilei de 18 iunie 2010, la 
unităŃile scolare care au organizat probele. În aceeasi zi, la unitatea 
respectivă se depun si se rezolvă eventualele contestaŃii, acolo unde 
metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaŃiilor se afisează până 
la data de 19 iunie 2010. 
Art.23. AbsolvenŃii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele 
din învăŃământul vocaŃional sunt admisi pe locurile pentru care au susŃinut 
testele/probele astfel: a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de 
admitere, calculate conform Art.8 din prezenta metodologie, pentru profilurile 
la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; b) în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea 
probelor se face pe bază de calificativ: admis-respins. 
Art.24. (1) Listele finale cuprinzând candidaŃii declaraŃi admisi si care s-au 
înscris pe locurile pentru care este necesară susŃinerea de probe de 
aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de către 
inspectoratul scolar judeŃean si sunt afisate la sediul unităŃii liceale la 
care s-au susŃinut probele, până în data de 19 iunie 2010. (2) În data de 
19 iunie 2010, după afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, 
tabelul cu numele, iniŃiala tatălui si prenumele candidatului, codul numeric 
personal al acestuia, scoala si judeŃul de provenienŃă a candidaŃilor declaraŃi 
admisi la probele de aptitudini, este transmis electronic si în format tipărit 
comisiei de admitere judeŃene. (3) Centrul de admitere judeŃean transmite la 
Centrul NaŃional de Admitere, într-un fisier separat, până la data de 21 iunie 
2010, lista candidaŃilor admisi la liceele vocaŃionale, în urma promovării 
probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidaŃii admisi la liceele militare 
sunt trimise electronic de către centrele judeŃene de admitere din judeŃele în 
care se află unităŃile de învăŃământ respective, într-un fisier separat, la 
Centrul NaŃional de Admitere, până la data de 21 iunie 2010. (4) CandidaŃii 
declaraŃi respinsi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admisi la liceele 
vocaŃionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 21 iunie 2010, fisele de 
înscriere de la secretariatele liceelor la care au susŃinut probe de aptitudini, le 
depun la scolile generale pe care le-au absolvit si, în perioada prevăzută de 
calendarul admiterii, completează opŃiuni la centrul de înscriere la care este 
arondată scoala generală pe care au absolvit-o. Acesti candidaŃi participă la 
repartizarea computerizată.  
Cap.4 SusŃinerea probelor de verificare a cunostinŃelor de limbă maternă 
sau modernă 
Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a 
cunostinŃelor de limbă maternă sau de limbă modernă, înscrierea se 
desfăsoară în perioada 11-14 iunie 2010. (2) Probele de verificare a 
cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă se desfăsoară în perioada 
15-17 iunie 2010. (3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10 si 
Anexei IV din prezenta metodologie. (4) Probele de verificare a cunostinŃelor 
de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de 
admitere judeŃeană. CandidaŃii declaraŃi admisi la aceste probe pot fi 
repartizaŃi la orice unitate de învăŃământ liceal din judeŃ care organizează 
clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare 
în respectiva limbă a minorităŃilor. (5) Rezultatele probelor menŃionate la 
alin.(1) vor fi afisate în dimineaŃa zilei de 18 iunie 2010, la unităŃile scolare 
care au organizat probele. În aceeasi zi, la unitatea respectivă se depun 
eventualele contestaŃii, acolo unde, în Anexa IV, este prevăzut acest lucru. 
Rezultatele contestaŃiilor se afisează în data de 19 iunie 2010. (6) În data de 
19 iunie 2010, după afisarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă, tabelul cu numele, iniŃiala tatălui 
si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si 
judeŃul de provenienŃă, media de admitere a candidaŃilor declaraŃi admisi la 
proba de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă/maternă, este transmis 
electronic si în scris comisiei de admitere judeŃene. 
Art.26. (1) CandidaŃii care au participat la probele de verificare a 
cunostinŃelor de limbă maternă sau de limbă modernă, primesc, de la 
unitatea scolară la care au susŃinut probele, anexa fisei de înscriere 
completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a 
cunostinŃelor de limbă modernă, respectiv maternă, în data de 21 iunie 2010. 
(2) CandidaŃii depun, la unitatea de învăŃământ pe care au absolvit-o, anexele 
fiselor, până la data de 22 iunie 2010. Anexele completate, semnate si 
stampilate, se vor atasa fisei de înscriere. (3) CandidaŃii care au participat la 
probele de verificare a cunostinŃelor de limbă maternă sau de limbă 
modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează 
opŃiuni la centrul de înscriere la care este arondată scoala generală pe care 
au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, si participă la 
repartizarea computerizată. 

Art.27. (1) Centrul de admitere judeŃean transmite la Centrul NaŃional de 
Admitere, într-un fisier separat, până la data de 24 iunie 2010, lista 
candidaŃilor care au promovat probele de verificare a cunostinŃelor de limbă 
modernă sau maternă. (2) Listele menŃionate la alin. (1), precum si cele 
menŃionate la Art.24, alin. (3) cuprind: numele, iniŃiala tatălui si prenumele 
candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judeŃul de 
provenienŃă, media de admitere, precum si media finală de admitere, dacă 
este cazul. (3) De corectitudinea datelor transmise Centrului NaŃional de 
Admitere, răspunde presedintele comisiei de admitere judeŃene.  
Cap.5 Pregătirea admiterii 
Art.28. (1) Până la data de 1 mai a anului în care se organizează admiterea, 
inspectoratele scolare vor asigura tipărirea unei brosuri, care să cuprindă 
toate informaŃiile necesare candidaŃilor pentru admiterea în licee. 
Art.29. (1) InformaŃiile cuprinse în brosură vor fi puse la dispoziŃia părinŃilor si 
a elevilor si vor fi prezentate în sedinŃe de instruire, organizate în acest scop 
în perioada 6 mai – 4 iunie 2010. (2) În situaŃia în care părinŃii doresc 
înscrierea elevilor la unităŃi scolare situate în alt judeŃ, acestia îsi iau 
informaŃiile referitoare la reŃeaua scolară direct de la centrele speciale de 
înscriere, stabilite de inspectoratele scolare ale judeŃelor respective pentru 
candidaŃii din alte judeŃe. 
Art.30. (1) CandidaŃii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur 
judeŃ. Înscrierea candidaŃilor pentru admiterea în liceele din judeŃul de 
provenienŃă se face, în perioada prevăzută de grafic, la scolile generale pe 
care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenŃii din seriile anterioare). 
CandidaŃii care participă la admitere în alte judeŃe se înscriu la centrul 
special de înscriere din judeŃul în care doresc să fie admisi, în perioada 
prevăzută de grafic. (2) Înscrierea candidaŃilor la admitere se face prin 
completarea fiselor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia 
NaŃională de Admitere. (3) Comisiile de admitere judeŃene pot transmite în 
unităŃile de învăŃământ gimnazial doar modelul electronic al fisei de înscriere. 
În unităŃile de învăŃământ gimnazial, fisele de înscriere se completează 
electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate si 
sunt date elevilor pentru completarea opŃiunilor. Fisele de înscriere respectă 
întocmai modelul transmis de M.E.C.T.S. si sunt tipărite faŃă-verso.  
Art.31. Secretariatele scolilor completează, până la data de 14 iunie 2010, 
pe fisele de înscriere: codul acordat unităŃii de învăŃământ gimnazial, datele 
personale ale absolvenŃilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a 
V-a – a VIII-a, media de admitere, media generală obŃinută la evaluarea 
naŃională din clasa a VIII-a, media generală la tezele cu subiect unic, precum 
si notele obŃinute la tezele cu subiect unic. Completarea fiselor de înscriere se 
face electronic. 
Art.32. (1) Fiecare unitate de învăŃământ gimnazial completează si 
listează, pentru prima etapă de admitere, o singură fisă de înscriere pentru 
fiecare absolvent, care este semnată si stampilată de directorul scolii. 
Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fisei de înscriere se 
consideră tentativă de fraudă si atrage după sine sancŃionarea penală, 
civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaŃilor, după caz. (2) Pentru 
candidaŃii care au susŃinut si promovat probe de verificare a cunostinŃelor de 
limbă modernă sau maternă, fisa de înscriere listată pentru prima etapă de 
admitere are anexată, în original, fisa cu rezultatele la probe, semnată si 
stampilată de directorul unităŃii de învăŃământ la care acestea au fost 
susŃinute. (3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nouă fisă de 
înscriere, pentru candidaŃii care au participat la prima etapă, dar nu au fost 
repartizaŃi. 
Art.33. După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale 
candidaŃilor si a mediilor/notelor prevăzute în fisa de înscriere, comisia de 
înscriere din fiecare unitate de învăŃământ gimnazial afisează, până la data 
de 14 iunie 2010, lista cuprinzând candidaŃii din centrul respectiv, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde si notele/mediile 
menŃionate la art. 31. 
Art.34. Directorii unităŃilor de învăŃământ gimnazial semnează si răspund de 
transcrierea corectă a datelor în fisele de înscriere ale elevilor din scoala 
respectivă.  
Cap.6 Completarea fiselor de înscriere ale candidaŃilor 
Art.35. (1) Directorii unităŃilor de învăŃământ gimnazial stabilesc, până la data 
de 5 mai a anului în care se desfăsoară admiterea, graficul desfăsurării pe 
clase a acŃiunilor de completare a opŃiunilor pentru absolvenŃii clasei a VIII-a. 
(2) AcŃiunile de completare a opŃiunilor pentru absolvenŃii clasei a VIII-a se 
desfăsoară în perioada 17 -24 iunie 2010. La fiecare sedinŃă, participă elevii, 
părinŃii/tutorii legal instituiŃi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginŃii, 
precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administraŃie al unităŃii 
scolare. PărinŃii/tutorii legal instituiŃi semnează un proces-verbal de instruire. 



Art.36. (1) În cadrul acestor sedinŃe, elevii si părinŃii sunt informaŃi asupra 
rezultatelor obŃinute la nivelul judeŃului la evaluarea naŃională din clasa 
 a VIII-a, la tezele cu subiect unic precum si asupra ierarhiei absolvenŃilor de 
clasa a VIII-a din judeŃ. Pentru aceasta, inspectoratele scolare transmit, până 
în data de 16 iunie 2010, în fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, numărul 
de absolvenŃi pe transe de medii de admitere, precum si locul ocupat în 
ierarhia judeŃului de fiecare absolvent, în funcŃie de media de admitere. 
UnităŃile scolare gimnaziale pun la dispoziŃia elevilor si părinŃilor aceste 
informaŃii, prin afisare. (2) Comisia de admitere judeŃeană va afisa zilnic, în 
perioada de completare a opŃiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaŃia 
înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaŃii proveniŃi din alte 
judeŃe: număr de candidaŃi înscrisi, pe transe de medii. UnităŃile de 
învăŃământ gimnazial pun la dispoziŃia candidaŃilor si părinŃilor aceste 
informaŃii. 

... 
Art.38. ... (2) Personalul scolii nu influenŃează în nici un fel părinŃii si 
elevii în completarea opŃiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite 
candidaŃilor o alegere în cunostinŃă de cauză, prezentându-le toate 
informaŃiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient 
de opŃiuni sau ale completării unor opŃiuni nerealiste. 
Art.39. (1) CandidaŃii completează pe fisa de înscriere, în ordinea 
descrescătoare a preferinŃelor, codurile opŃiunilor pentru profilurile, 
specializările sau domeniile de pregătire dorite. ... (3) CandidaŃii sunt 
avertizaŃi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face 
în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fisa de opŃiuni numai dacă au 
susŃinut si promovat proba de verificare a cunostinŃelor la limba modernă 
respectivă si au pe fisă nota obŃinută la această probă, conform prevederilor 
Art.11 din prezenta metodologie. În caz contrar, opŃiunea respectivă va fi 
anulată în momentul repartizării computerizate. 

... 
Art.41. Exemplu de completare a opŃiunilor: 
1. Dacă prima opŃiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu 
–cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în brosură codul 107, atunci elevul 
va completa poziŃia 1 din fisă astfel: 

 
2. Dacă a doua opŃiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiinŃe sociale 
– cursuri de zi, care are în brosură codul 279, atunci elevul va completa 
poziŃia 2 din fisă astfel: 

 
3. Celelalte opŃiuni se completează în acelasi mod, în ordinea descrescătoare 
a preferinŃelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opŃiuni. 
4. Numele unităŃilor de învăŃământ si codurile folosite anterior, spre 
exemplificare, sunt fictive. 
Art.42. Cu ocazia completării opŃiunilor, părinŃii si candidaŃii verifică si 
corectitudinea celorlalte date înscrise în fisă de secretariatele scolilor si 
semnate de directorul scolii. Fiecare candidat îsi poate copia în fisa-model din 
brosură, pentru uz propriu, lista de opŃiuni, în ordinea descrescătoare a 
preferinŃelor exprimate. 
Art.43. (1) Completarea listei de opŃiuni se face de către candidat în prezenŃa 
părintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia, împreună 
cu candidatul, vor semna fisa de înscriere. (2) Elevii si părinŃii vor fi avertizaŃi 
să completeze cu responsabilitate opŃiunile si numărul lor, să verifice 
corespondenŃa codurilor înscrise în fisă cu opŃiunile exprimate, având în 
vedere că o opŃiune gresită poate conduce la o repartizare nedorită. 
Art.44. (1) AbsolvenŃii care doresc să participe la admitere în alt judeŃ, 
primesc, până în data de 15 iunie 2010, de la unitatea scolară pe care au 
absolvit-o, fisa de înscriere, completată cu datele personale si, după caz, cu 
notele obŃinute la tezele cu subiect unic, cu media generală la tezele cu 
subiect unic, cu media generală obŃinută la evaluarea naŃională din clasa a 
VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu media de 
admitere. Pe aceste fise nu vor fi completate opŃiuni la scoala de provenienŃă, 
ci la centrul special de înscriere din judeŃul în care se doreste repartizarea.  
(2) Fisele acestor candidaŃi sunt înmânate candidaŃilor/părinŃilor, care 
semnează de primire în registrul scolii. În acest registru, se consemnează clar 
natura documentului eliberat: “fisă de înscriere pentru admitere în licee” si 
motivul eliberării fisei: “participare la admitere în alt judeŃ”. (3) CandidaŃii 
menŃionaŃi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fisă în judeŃul în care 
doresc să fie repartizaŃi. 
Art.45. CandidaŃii care au susŃinut probe de aptitudini, dar nu au fost admisi 
la clasele respective, precum si cei care au susŃinut proba de verificare a 
cunostinŃelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au 

promovat-o sau nu, ridică fisele de înscriere de la secretariatele liceelor la 
care au susŃinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostinŃelor de 
limbă maternă sau modernă si, în perioada prevăzută de calendar, îsi 
completează fisele de opŃiuni la centrul zonal de înscriere la care este 
arondată scoala generală pe care au absolvit-o. Acesti candidaŃi participă la 
admiterea computerizată. 

... 
Art.47. (1) În perioada 18 – 26 iunie 2010, conform planificării stabilite de 
comisia din scoală, părinŃii si elevii vor verifica, în prezenŃa diriginŃilor, 
corectitudinea datelor din fisa listată de calculator pentru fiecare elev. (2) În 
cazul existenŃei unei erori, părinŃii o semnalează comisiei de înscriere, prin 
intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaŃia la centrul zonal 
de înscriere, care procedează la corectarea greselii în baza de date 
computerizată si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresită se 
păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei 
de înscriere, iar fisa corectată se înmânează directorului, care o transmite 
părinŃilor si candidatului, pentru a fi semnată. (3) Corectarea fiselor elevilor 
înscrisi din alte judeŃe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor 
candidaŃi, în perioada prevăzută în grafic. (4) Fisele corecte sau corectate, 
listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de 
părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte si 
acceptate si rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care 
fisa iniŃială a fost corectată, un exemplar al fisei corectate, listate din 
calculator si semnate de diriginte, candidat si părintele/tutorele acestuia va 
rămâne atasat fisei iniŃiale. (5) De asemenea, în cadrul acestor sedinŃe de 
verificare, fiecare candidat va controla prezenŃa numelui său pe lista de 
control afisată la sediul scolii generale, conform Art.33, precum si 
corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor din listă. (6) Comisia 
de înscriere din unitatea de învăŃământ gimnazial are obligaŃia de a verifica 
prezenŃa, pe lista de control afisată, a tuturor elevilor arondaŃi centrului si de a 
semnala comisiei de admitere judeŃene neregulile sesizate. 
Art.48. (1) După încheierea verificării fiselor listate din calculator si corectarea 
eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport 
electronic baza de date comisiei de admitere judeŃene, până la 28 iunie 
2010. (2) Presedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoŃit de 
vicepresedinte sau de un alt delegat, duce fisele de opŃiuni originale la centrul 
de admitere judeŃean si le predă, cu proces-verbal de predare-primire, 
presedintelui comisiei de admitere judeŃene. Predarea fiselor originale se 
face până pe data de 28 iunie 2010. (3) Presedintele comisiei de admitere 
judeŃene răspunde, în mod direct, de păstrarea în siguranŃă a fiselor originale. 
Acestea se păstrează în centrul judeŃean de admitere timp de doi ani de la 
încheierea admiterii. 
Art.49. În data de 29 iunie 2010, în intervalul de timp stabilit de către Centrul 
NaŃional de Admitere si comunicat fiecărui judeŃ, baza de date va fi transmisă 
de la centrul de admitere judeŃean la Centrul NaŃional de Admitere. 
Presedintele fiecărei comisii de admitere judeŃene va confirma telefonic si în 
scris, până la data de 29 iunie 2010, ora 22, încheierea operaŃiei de 
transmitere a bazei de date către Centrul NaŃional de Admitere. 
Cap.7 Repartizarea computerizată si afisarea rezultatelor 
Art.50. (1) În data de 30 iunie 2010, Centrul NaŃional de Admitere verifică 
bazele de date transmise de comisiile de admitere judeŃene si transmite 
acestora eventualele nereguli semnalate - candidaŃi înscrisi în mai multe 
judeŃe, candidaŃi aflaŃi în baza de date pentru admiterea computerizată si care 
au fost deja admisi la liceele la care se susŃin probe de aptitudini etc. - , 
pentru remedierea acestora. (2) Corectarea erorilor menŃionate anterior se 
face până la data de 1 iulie 2010 si se confirmă la Centrul NaŃional de 
Admitere, până la ora 22 a aceleiasi zile. (3) Până la data de 2 iulie 2010, se 
efectuează repartizarea computerizată a absolvenŃilor de clasa a VIII-a care 
au participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere si în funcŃie de opŃiunile candidaŃilor, înscrise în fisa de opŃiuni. 
La repartizare se folosesc criteriile de departajare menŃionate la Art.5 din 
prezentele metodologie. Nu se iau în considerare: (i) opŃiunile pentru licee, 
cursuri de zi ale candidaŃilor care nu satisfac condiŃiile precizate la Art.3, (ii) 
opŃiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale sau 
pentru clase bilingve, ale candidaŃilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în 
limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a 
cunostinŃelor de limbă maternă menŃionată la Art.10 (iii) opŃiunile pentru clase 
bilingve ale candidaŃilor care nu au promovat proba de verificare a 
cunostinŃelor de limbă modernă, prevăzută în prezenta metodologie. (4) Până 
la data de 3 iulie 2010, centrele de admitere judeŃene tipăresc si afisează în 
fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, precum si în centrul special de 
înscriere pentru absolvenŃii proveniŃi din alte judeŃe: a) lista candidaŃilor din 
unitatea respectivă, admisi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de 



admitere, cu unitatea scolară la care au fost admisi; b) situaŃia locurilor 
rămase libere la fiecare unitate de învăŃământ liceal din judeŃ, după 
încheierea primei etape de admitere. (5) La încheierea primei etape a 
repartizării computerizate, centrul de admitere judeŃean transmite fiecărei 
unităŃi de învăŃământ liceal de stat lista tuturor candidaŃilor admisi în acea 
unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă 
care este afisată la sediul unităŃii respective, cel mai târziu până la data de 
5 iulie 2010. 
Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaŃii 
din seria curentă, indiferent de vârstă, si cei din seriile anterioare, care nu 
împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv si care se află 
în una din situaŃiile următoare: au participat si au rămas nerepartizaŃi după 
prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de 
admitere. (2) CandidaŃii care nu au participat la prima etapă de repartizare, 
completează fisa de opŃiuni, în perioada 5 - 9 iulie 2010. În aceeasi perioadă, 
completează o nouă fisă de opŃiuni candidaŃii care au participat la prima 
etapă, dar au rămas nerepartizaŃi. Completarea opŃiunilor de către candidaŃii 
care participă la a doua etapă de admitere se face la scolile generale de 
provenienŃă sau la centrul special de înscriere pentru candidaŃii din alte 
judeŃe. (3) În situaŃia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care 
se susŃin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostinŃelor de limbă 
maternă sau modernă, înscrierea candidaŃilor pentru aceste probe se face în 
5 iulie 2010, iar susŃinerea probelor se face în perioada 6-7 iulie 2010. 
Afisarea rezultatelor finale se face în 8 iulie 2010. CandidaŃii respinsi la 
probele de aptitudini si candidaŃii care au participat la probele de verificare a 
cunostinŃelor de limbă maternă sau modernă completează opŃiunile în data de 
9 iulie 2010 si participă la repartizarea computerizată. (4) Introducerea noilor 
baze de date în calculator, verificarea fiselor cu opŃiuni listate din calculator, 
precum si corectarea eventualelor erori se fac în perioada 6-10 iulie 2010.  
(5) În data de 11 iulie 2010, până la ora 14, noile baze de date se transmit la 
centrul de admitere judeŃean , care le transmite la Centrul NaŃional de 
Admitere, în aceeasi zi, până la ora 22. (6) Până la data de 12 iulie 2010, 
Centrul NaŃional de Admitere realizează repartizarea computerizată a 
candidaŃilor din a doua etapă de admitere. (7) Până la data de 13 iulie 2010, 
centrele de admitere judeŃene tipăresc si afisează, în fiecare unitate de 
învăŃământ gimnazial, precum si în centrul special de înscriere pentru 
absolvenŃii proveniŃi din alte judeŃe: a) lista candidaŃilor din unitatea 
respectivă, admisi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, 
cu unitatea scolară la care au fost admisi; b) situaŃia locurilor rămase libere la 
fiecare unitate de învăŃământ liceal de stat din judeŃ, după încheierea celei de 
a doua etape de admitere. 
Art.52. La încheierea repartizării computerizate a elevilor care au participat la 
a doua etapă de admitere, centrul de admitere judeŃean transmite fiecărei 
unităŃi de învăŃământ liceal de stat lista tuturor candidaŃilor admisi în acea 
unitate, pe specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care va fi afisată la 
sediul unităŃii respective cel mai târziu până la data de 13 iulie 2010. 
Art.53. (1) În perioada 5 iulie - 15 iulie 2010, absolvenŃii depun, la unităŃile 
scolare la care au fost declaraŃi admisi, dosarele de înscriere, cuprinzând 
actele de studii în original. (2) Înscrierea la licee a candidaŃilor declaraŃi 
admisi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui 
program afisat de unitatea de învăŃământ, pe baza următoarelor acte: a) 
cererea de înscriere; b) cartea de identitate (dacă este cazul) si certificatul de 
nastere, în copie legalizată; c) adeverinŃă cu notele si media generală 
obŃinute la tezele unice si cu media generală obŃinută la evaluarea naŃională 
din clasa a VIII-a; d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul 
mediei generale); e) fisa medicală. (3) CandidaŃii care, în perioada 
menŃionată la alin. (1), nu îsi depun dosarele de înscriere, se consideră 
retrasi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi 
utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeŃeană 
de admitere. Acesti candidaŃi vor fi repartizaŃi de comisia de admitere 
judeŃeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. 
(4) UnităŃile de învăŃământ liceal de stat transmit comisiei de admitere 
judeŃene, până la data de 16 iulie 2010, situaŃia locurilor rămase libere în 
urma neînscrierii unor candidaŃi repartizaŃi în sesiunea de admitere. 
Art.54. (1) În perioada 21 – 23 iulie 2010, comisia de admitere judeŃeană 
rezolvă situaŃiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaŃii 
medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaŃilor gemeni, 
distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de 
domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresită în baza de date 
computerizată a opŃiunilor exprimate de elevi etc. (2) Nu se va depăsi 
numărul maxim de 30 de elevi la clasă si se va respecta, în toate cazurile, 
criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de 
admitere judeŃene, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul 

judeŃului/municipiului Bucuresti. (3) Deciziile comisiei de admitere judeŃene se 
iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, si sunt 
făcute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar. (4) În perioada 
menŃionată la alin. (1), după rezolvarea situaŃiilor speciale, comisiile de 
admitere judeŃene repartizează pe locurile rămase libere absolvenŃii 
învăŃământului gimnazial care au fost repartizaŃi, dar nu si-au depus dosarele 
de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie si pe cei care, din 
diferite motive, nu au participat la repartizările computerizate. 
Art.55. (1) AbsolvenŃii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităŃile la care au 
fost repartizaŃi sau nu au participat la cele două etape de admitere si care, din 
diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeŃene în perioada 
menŃionată la art. 54, alin.(1) si solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum 
si cei care si-au încheiat situaŃia scolară ulterior desfăsurării etapelor de 
admitere menŃionate anterior vor fi repartizaŃi de comisia de admitere 
judeŃeană, pe locurile rămase libere. Repartizarea se face în perioada 1-10 
septembrie 2010, Ńinând cont de criteriile prevăzute în prezenta metodologie, 
în baza hotărârilor comisiei de admitere judeŃene. (2) Rezultatele repartizărilor 
efectuate de comisia de admitere judeŃeană/ a municipiului Bucuresti, 
conform alineatelor (1) si (5), se transmit Centrului NaŃional de Admitere, 
până la data de 11 septembrie 2010. (3) Dacă, la încheierea etapelor de 
admitere menŃionate în prezenta metodologie, mai există locuri vacante la 
clasele pentru care se susŃin probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă, comisiile de admitere judeŃene 
pot decide organizarea unei noi etape de susŃinere a acestor probe, în 
perioada 1-6 septembrie 2010. Graficul desfăsurării probelor si locul de 
desfăsurare a acestora vor fi făcut publice până la data de 1 august 2010, 
prin afisare la sediul unităŃilor de învăŃământ gimnazial. Admiterea 
candidaŃilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezenta 
metodologie. 
Cap.8 Admiterea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi si a 
candidaŃilor pentru învăŃământul special 
Art.56. (1) Comisiile de admitere judeŃene stabilesc, cu avizul Comisiei 
NaŃionale de Admitere, si anunŃă, prin afisare la sediul inspectoratului scolar, 
până la data de 15 mai 2010, unităŃile de învăŃământ, specializările si 
numărul de locuri alocate pentru candidaŃii romi, pe baza măsurilor afirmative, 
promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăŃirea 
situaŃiei romilor. Numărul de locuri anunŃat nu mai poate fi modificat după 
data de 15 mai 2010. InformaŃiile menŃionate se transmit Comisiei NaŃionale 
de Admitere, la direcŃia Generală ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor si RelaŃia 
cu Parlamentul. (2) Locurile speciale pentru candidaŃii romi se vor aloca peste 
numărul de locuri acordat prin planul de scolarizare, în limita a 30 de elevi la 
clasă. (3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se 
primesc, la comisia de admitere judeŃeană, până la data de 15 iunie 2010, 
ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în 
considerare. (4) CandidaŃii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea 
locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie să prezinte la înscriere, pe 
lângă actele precizate la Art.53, alin. (2), lit. a) - b) din prezenta metodologie, 
o recomandare scrisă din partea presedintelui unei organizaŃii civice, culturale 
sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenŃa lor la 
etnia romilor si nu faptul că fac parte din respectiva organizaŃie. (5) În 
perioada 17-19 iunie 2010, comisia de admitere judeŃeană asigură 
repartizarea candidaŃilor romi care au depus cereri până la data menŃionată la 
alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere si în baza opŃiunilor exprimate de candidaŃi. Repartizarea se face 
în sedinŃă publică. (6) În situaŃia în care locurile speciale pentru romi nu au 
fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, 
menŃionate la Art.54. 
Art.57. (1) Înscrierea si repartizarea candidaŃilor în clasa a IX-a din unităŃile 
de învăŃământ special se organizează de către comisia de admitere 
judeŃeană, în perioada 14 – 16 iunie 2010. (2) Locurile alocate învăŃământul 
liceal special sunt anunŃate în brosura de admitere, într-o listă separată, care 
va purta menŃiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea 
computerizată. Vor fi precizate în brosură locul si data în care se va face 
repartizarea candidaŃilor pentru învăŃământul special, precum si condiŃiile 
specifice de înscriere (documente care să dovedească tipul si gradul de 
deficienŃă etc.). (3) Repartizarea pe locurile din unităŃile de învăŃământ special 
se face în funcŃie de tipul si gradul de deficienŃă, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, si în funcŃie de opŃiuni.  
(4) CandidaŃii cu cerinŃe educative speciale, care au susŃinut tezele cu subiect 
unic si evaluarea naŃională din clasa a VIII-a, pot participa, fără restricŃii, la 
toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru 
locurile din învăŃământul de masă, cât si pentru cele din învăŃământul special. 
(5) CandidaŃii cu cerinŃe educative speciale, care nu au susŃinut tezele cu 



subiect unic sau evaluarea naŃională din clasa a VIII-a, sunt repartizaŃi, în 
ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de către 
comisia de admitere judeŃeană, în perioada 21 – 23 iulie 2010, după 
repartizarea celorlalŃi candidaŃi. În repartizarea acestor candidaŃi, se va Ńine 
cont de certificatele de expertiză si orientare scolară si profesională eliberate 
de comisia pentru protecŃia drepturilor copilului. 
Cap.9 Admiterea candidaŃilor pentru învăŃământul seral si pentru cel cu 
frecvenŃă redusă 
Art.58. (1) Înscrierea la învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă a 
candidaŃilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 
de 12 septembrie 2010, inclusiv, se face la un centru special desemnat de 
inspectoratul scolar. (2) Centrul special de înscriere pentru candidaŃii din 
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 
12 septembrie 2010 inclusiv este anunŃat prin afisare la sediul inspectoratului 
si în toate unităŃile de învăŃământ gimnazial, până la data de 1 mai 2010. El 
este de asemenea anunŃat în brosura cuprinzând informaŃiile referitoare la 
admitere. (3) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 22 - 24 
iulie 2010, la centrul menŃionat. Dosarele conŃin următoarele acte: a) cererea 
de înscriere; b) certificatul de nastere si cartea de identitate , în copie 
legalizată; c) adeverinŃă cu notele si media generală obŃinute la tezele cu 
subiect unic/testele naŃionale/examenul de capacitate; d) foaia matricolă 
pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fisa medicală. 
(4) Calendarul admiterii candidaŃilor din seriile anterioare care împlinesc 
vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv este anunŃat de 
inspectoratul scolar până la data de 15 iulie 2010 si este afisat la sediul 
inspectoratului scolar si la centrul menŃionat la alin. (1). (5) Repartizarea 
candidaŃilor menŃionaŃi la alin. (1) se face în perioada 26 - 28 iulie 2010, pe 
locurile anunŃate de inspectoratul scolar în brosura de admitere.  
(6) Repartizarea se face în sedinŃă publică, în două etape. În prima etapă, 
sunt repartizaŃi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si a 
opŃiunilor, candidaŃii care au susŃinut tezele cu subiect unic/testele naŃionale/ 
examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaŃi, pe locurile rămase 
libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a 
VIII-a, candidaŃii care nu au participat la tezele cu subiect unic/testele 
naŃionale/examenul de capacitate. 
Cap.10 DispoziŃii finale 
Art.59. AbsolvenŃii învăŃământului gimnazial particular autorizat sau acreditat 
pot participa la admiterea în învăŃământul liceal de stat, conform prevederilor 
din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiŃionată de 
achitarea unei taxe. 

Art.60. (1) Brosura menŃionată la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, 
informaŃiile corespunzătoare despre liceele particulare, autorizate sau 
acreditate, care organizează admitere în clasa a IX-a. (2) Nu se vor aloca 
coduri pentru unităŃile de învăŃământ particulare menŃionate la alin. (1), iar 
locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizată.  
(3) Admiterea în unităŃile de învăŃământ particulare, autorizate sau acreditate, 
se face în conformitate cu metodologia stabilită de fiecare scoală, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Art.61. Elevii care au rămas cu situaŃia neîncheiată la sfârsitul semestrului al 
doilea, îsi vor încheia situaŃia în perioada 25 - 30 august 2010 si vor fi 
repartizaŃi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeŃeană în perioada 1 - 10 
septembrie 2010, conform prevederilor Art.55. 
Art.62. (1) În situaŃia în care un candidat din promoŃiile 2008-2010 nu a 
participat la una din tezele cu subiect unic susŃinute la o disciplină într-un 
semestru, în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, nota care 
lipseste se va înlocui cu nota obŃinută la examenul pentru încheierea situaŃiei 
la disciplina respectivă pe semestrul în cauză. (2) În situaŃia în care un 
candidat din promoŃiile 2008-2010 nu a participat la nici una din tezele cu 
subiect unic susŃinute la o disciplină, în calculul mediei generale la tezele cu 
subiect unic va intra, pentru disciplina respectivă, nota obŃinută la examenul 
anual pentru încheierea situaŃiei la disciplina respectivă. (3) În situaŃia în care 
există candidaŃi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în 
conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) sau (3), întrucât nu au participat la 
examenele sau testările prevăzute de acestea, acestia vor fi repartizaŃi de 
inspectoratele scolare, în perioada 1-10 septembrie 2010, după repartizarea 
celorlalŃi candidaŃi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor 
de absolvire a gimnaziului. 
Art.63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseste 
conform legii si atrage după sine eliminarea din admitere a candidatului 
respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea 
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obŃinut prin fraudă. 
Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de înscriere pentru 
acelasi elev, decât este prevăzut în prezenta metodologie, de transcrierea 
eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi 
ale prezentei metodologii vor fi sancŃionate disciplinar, administrativ, civil sau 
penal, după caz. 
Art.65. Comisia NaŃională de Admitere poate decide, în situaŃii justificate, să 
afiseze în avans sau mai târziu, faŃă de calendarul admiterii aprobat prin 
prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizată a absolvenŃilor 
de clasa a VIII-a. 

 
 

INFORMAłII SUPLIMENTARE: la telefon 0244-574714, pe site-ul www.isj.ph.edu.ro sau e-mail: isjph@isj.ph.edu.ro 
Pentru lămuriri, întrebări, comunicări, sesizări: popescuma@isj.ph.edu.ro, dinu.viorel@yahoo.com 

COMISIA JUDEłEANĂ DE ADMITERE: 

PREŞEDINTE: Prof. NICOLAE ANGELESCU – INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 

SECRETARI: Prof. MARIANA POPESCU – INSPECTOR ŞCOLAR, 

Prof. VIOREL DINU – INSPECTOR ŞCOLAR, 

Prof. MAGDALENA MARIA GEORGESCU – INSPECTOR ŞCOLAR 

 

MEMBRI: Inf. PARASCHIVA IGNAT – I.S.J. PRAHOVA 

Prof. DUMITRU TUDOSE – METODIST C.C.D. PRAHOVA 

Prof. DANIELA IONESCU – METODIST C.C.D. PRAHOVA 

Prof. RADU PANTELIMON – INSPECTOR ŞCOLAR 

Prof. MIHAI POPESCU – METODIST I.S.J. PRAHOVA 

 

Centrul special de înscriere pentru candidaŃii din alte judeŃe funcŃionează la sediul 
Inspectoratului Şcolar JudeŃean Prahova, str. DemocraŃiei 35, Ploieşti, Tel. 0244-574714 

 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

Pregătirea admiterii 
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

31 ianuarie 2010 Elaborarea planului de măsuri judeŃean pentru pregătirea si organizarea admiterii 
1 martie 2010 AnunŃarea, de către inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostinŃelor de limbă maternă 

Transmiterea, de către Comisia NaŃională de Admitere, a modelului fisei de înscriere în clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să 
participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă 

1 mai 2010 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri si calificări profesionale, pentru învăŃământul liceal, filiera 
tehnologică 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăŃământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităŃi de învăŃământ gimnazial si la nivel judeŃean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 
Tipărirea brosurii care cuprinde informaŃiile despre admitere 



5 mai 2010 Transmiterea în unităŃile de învăŃământ gimnaziale a brosurilor cuprinzând informaŃiile legate de admitere 
Transmiterea, de către inspectorate, în scolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum si a scolilor arondate fiecărui centru 
Afisarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a graficului sedinŃelor de completare a opŃiunilor de către absolvenŃii clasei a VIII-a si părinŃii acestora 

15 mai 2010 Transmiterea, la Ministerul EducaŃiei, Cercetării ,Tineretului si Sportului, a brosurilor de admitere ale fiecărui judeŃ, în versiune electronică si tipărită 
6 mai - 4 iunie 2010 SedinŃe de instruire cu părinŃii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare 
14 iunie 2010 Completarea, de către secretariatele scolilor, a fiselor de înscriere cu codul unităŃii de învăŃământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenŃilor 

claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obŃinute la tezele cu subiect unic, cu mediile obŃinute la evaluarea naŃională din 
clasa a VIII-a, cu mediile de admitere 
Afisarea în fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, a listei candidaŃilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 
Transmiterea către comisia judeŃeană de admitere a listei elevilor corigenŃi, repetenŃi, cu situaŃia neîncheiată sau exmatriculaŃi 

15 iunie 2010 Eliberarea fiselor de înscriere pentru candidaŃii care solicită să participe la admitere în alt judeŃ 
16 iunie 2010 AnunŃarea ierarhiei la nivel judeŃeana absolvenŃilor claselor a VIII-a. 

Probele de aptitudini 
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

10 iunie 2010 Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care doresc să participe la probe de aptitudini  
11-14 iunie 2010  Înscrierea pentru probele de aptitudini  
15-17 iunie2010  Desfăsurarea probelor de aptitudini  
18 iunie 2010  Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaŃiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru  
19 iunie 2010 Afisarea rezultatelor finale, în urma contestaŃiilor la probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic si în scris, către comisia de admitere judeŃeană/ a municipiului Bucuresti, a listei candidaŃilor declaraŃi admisi la 
clasele la care s-au susŃinut probe de aptitudini 
Validarea listei candidaŃilor admisi la liceele/clasele la care s-au susŃinut probe de aptitudini si afisarea listei în unitatea de învăŃământ liceal respectivă 

21 iunie 2010 Ridicarea, de la liceele vocaŃionale, a fiselor de înscriere, de către candidaŃii care nu au fost admisi la clasele pentru care au susŃinut probe de 
aptitudini 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul naŃional de Admitere, a listei candidaŃilor declaraŃi admisi, în fiecare judeŃ, la clasele la care s-au 
susŃinut probe de aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă  
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

10 iunie 2010  Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care doresc să participe la probe de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă 
sau maternă  

11-14 iunie 2010  Înscrierea candidaŃilor pentru probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă. Centrul pentru înscrierea şi susŃinerea probelor 
de limbă modernă se organizează la Şcoala ,,Grigore Moisil” Ploieşti 

15-17 iunie 2010  Desfăsurarea probelor de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă.   
18 iunie 2010  Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestaŃiilor la probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 
19 iunie 2010  Afisarea rezultatelor finale, după contestaŃii, la probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea, către comisia de admitere judeŃeană/a municipiului Bucuresti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostinŃelor de 
limbă modernă sau maternă 

21 iunie 2010  Ridicarea anexelor fiselor de înscriere de la unităŃile la care candidaŃii au susŃinut probele de verificare a cunostinŃelor de limbă  
22 iunie 2010  Depunerea de către candidaŃii care au participat la probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fiselor de înscriere 

la unităŃile de învăŃământ gimnazial absolvite  
24 iunie 2010  Transmiterea, în format electronic, către Centrul NaŃional de Admitere, a listei candidaŃilor care au promovat probele de verificare a cunostinŃelor de 

limbă modernă sau maternă.  

Admiterea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaŃilor pentru învăŃământul special  
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

15 mai 2010  Afisarea locurilor speciale pentru candidaŃii romi  
15 iunie 2010  Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi  
17-19 iunie 2010  Repartizarea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi  
14 -16 iunie 2010  Înscrierea si repartizarea candidaŃilor pentru învăŃământul special  

Prima etapă de admitere în învăŃământul liceal şi profesional de stat, 
pentru candidaŃii care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv 

DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

17-24 iunie 2010  Completarea opŃiunilor în fisele de înscriere de către absolvenŃii clasei a VIII-a si de către părinŃii acestora, asistaŃi de diriginŃii claselor a VIII-a. 
Completarea fiselor de înscriere de către absolvenŃii clasei a VIII-a proveniŃi din alte judeŃe, la centrul special desemnat din judeŃul pentru care solicită 
înscrierea  

21 -25 iunie 2010  Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fisele de înscriere  
22 -26 iunie 2010  Verificarea, de către părinŃi si candidaŃi, a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor în baza de date computerizată si listarea fiselor corectate 

din calculator  
28 iunie 2010  Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeŃean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a 

listei absolvenŃilor care nu participă la repartizarea computerizată predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fiselor de opŃiuni originale, la 
centrul de admitere judeŃean 

29 iunie 2010  Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeŃene/al municipiului Bucuresti, la Centrul NaŃional de Admitere  
30 iunie 2010  Verificarea si corectarea bazelor de date de către comisia naŃională de admitere si comisiile de admitere judeŃene/a municipiului Bucuresti, 

transmiterea modificărilor la comisia naŃională  
1 iulie 2010  Corectarea erorilor si confirmarea încheierii modificărilor  

2 iulie 2010  
Repartizarea computerizată în învăŃământul liceal de stat a absolvenŃilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 
inclusiv  

3 iulie 2010  
Afisarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a listelor cu absolvenŃii repartizaŃi proveniŃi din scolile respective si a listei cu locurile neocupate în 
unităŃile de învăŃământul liceal de stat din judeŃ/municipiul Bucuresti.  

5 iulie 2010  Afisarea de către fiecare unitate de învăŃământul liceal a listei candidaŃilor repartizaŃi în acea unitate  
  
  



A doua etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, 
pentru candidaŃii care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv 

DATA LIMITĂ / 
PERIOADA EVENIMENTUL 

5 iulie 2010  Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă  
6-7 iulie 2010  SusŃinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau de limbă maternă  
8 iulie 2010  Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă si rezolvarea eventualelor 

contestaŃii.  
5 iulie -9 iulie 2010  Completarea fisei de opŃiuni de către candidaŃii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de opŃiuni de către cei rămasi 

nerepartizaŃi după prima etapă a admiterii  
9 iulie 2010  Completarea fisei de opŃiuni de către candidaŃii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. 

Completarea fisei de opŃiuni de către candidaŃii care au susŃinut probe de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau de limbă maternă  
9-10 iulie 2010  Introducerea datelor în calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori  
11 iulie 2010  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeŃean si la Centrul NaŃional de Admitere  
12 iulie 2010  Repartizarea computerizată a candidaŃilor din a doua etapă a admiterii  
13 iulie 2010  Afisarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenŃii proveniŃi din scolile respective/din alte judeŃe, 

repartizaŃi în a doua etapă si a listei cu locurile neocupate în unităŃile de învăŃământul liceal de stat 
Afisarea de către fiecare unitate de învăŃământul liceal de stat a listei candidaŃilor repartizaŃi în acea unitate în a doua etapă  

5 iulie -15 iulie 2010  Depunerea dosarelor de înscriere la scolile la care candidaŃii au fost repartizaŃi  
16 iulie 2010  Transmiterea, de către unităŃile de învăŃământul liceal de stat, a situaŃiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaŃilor admisi în cele două 

etape ale admiterii  
21 -23 iulie 2010  Rezolvarea de către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării 

candidaŃilor care nu si-au depus dosarele de înscriere în termen si a candidaŃilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.  

A treia etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, 
pentru candidaŃii care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv 

DATA LIMITĂ / 
PERIOADA EVENIMENTUL 

1 august 2010  Afisarea locului de desfăsurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă  
1-6 septembrie 2010  Desfăsurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostinŃelor de limbă modernă sau maternă 
1-10 septembrie 2010  Repartizarea absolvenŃilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaŃi în etapele anterioare, care nu s-au înscris 

în perioada prevăzută de metodologie sau care si-au încheiat situaŃia scolară ulterior etapelor anterioare  
11 septembrie 2010  Transmiterea către Centrul NaŃional de Admitere a rezultatelor repartizării  

Admiterea în învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă 
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

1 mai 2010  AnunŃarea centrului special de înscriere pentru candidaŃii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv 
15 iulie 2010  AnunŃarea calendarului admiterii la învăŃământ seral sau cu frecvenŃă redusă pentru candidaŃii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani 

până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv  
22-24 iulie 2010  Înscrierea la învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă a candidaŃilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 12 

septembrie 2010 inclusiv  
26-28 iulie 2010  Repartizarea candidaŃilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv, pe locurile de la 

învăŃământul seral si cu frecvenŃă redusă  

ÎNVĂłĂMÂNTUL SPECIAL 
În conformitate cu Art.57(1) din Anexa 1 la OMECI nr.4848 din 31.08.2009, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a Admiterii în învăŃământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2009 - 2010, înscrierea şi repartizarea candidaŃilor pentru învăŃământul special se organizează de către Comisia JudeŃeană de 
Admitere în perioada 14 − 16 iunie 2010. 

CONDIłII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE (componenŃa dosarului): 
• AdeverinŃa de absolvire a clasei a VIII-a, învăŃământ special, cu menŃionarea mediei de absolvire a claselor V-VIII; 
• Certificat de orientare şcolară şi profesională emis de Comisia JudeŃeană pentru ProtecŃia Copilului, cu precizarea tipului şi 
gradului de deficienŃă; 

• Referatul / avizul Comisiei Medicale JudeŃene pentru orientare şcolară şi profesională, corespunzător opŃiunilor prezentate în scris 
de părintele / tutorele tânărului; 

• Copii de pe certificatul de naştere şi actul de identitate al tânărului; 
• Copii de pe actele de identitate ale părinŃilor; 
• Fişa de înscriere pentru locurile alocate învăŃământului special liceal, semnată de părintele / ocrotitorul legal şi de profesorul 
diriginte, conform anexei. 

PRECIZĂRI: 
• Locurile alocate învăŃământului special liceal – filiera tehnologică, prezentate în tabelul de mai jos, nu participă la repartiŃia computerizată; 
• Pe aceste locuri pot candida absolvenŃi ai claselor a VIII-a, învăŃământ special, dacă au parcurs planul cadru pentru elevii cu deficienŃe 

moderate şi uşoare; 
• Repartizarea candidaŃilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire, în funcŃie de opŃiuni; 
• În condiŃii de egalitate a mediilor şi opŃiunilor, se vor avea în vedere: 1) gradul deficienŃei; 2) apropierea de domiciliu, dovedită cu actele 

de identitate depuse la dosar; 
• La şedinta de repartiŃie, candidatul va fi însoŃit în mod obligatoriu de: unul din părinŃi / tutore, asistentul social din şcoala respectivă / centrul 

de plasament, profesorul diriginte; 
• Centrul de înscriere şi de repartizare a candidaŃilor funcŃionează la Centrul Şcolar Special, Ploieşti, Str. B.P. Hasdeu, Nr.19 
• Data depunerii dosarelor de înscriere: 14 iunie 2010, între orele 8 - 16; 
• Data repartizării candidaŃilor: 16 iunie 2010 între orele 9 - 15; 
• Dosarul se depune de către părintele / tutorele tânărului sau în mod excepŃional, de către profesorul diriginte. 



SituaŃia locurilor alocate învăŃământului special liceal – filieră tehnologică pentru anul şcolar 2010-2011* 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităŃii de învăŃământ Domeniul de pregătire Cod 
Număr 
locuri 

1. Şcoala de Arte şi Meserii Plopeni, Str. Republicii Nr.8 Industrie textilă şi pielărie 01 24 
2. Şcoala specială de Arte şi Meserii Nedelea, Comuna Ariceştii Rahtivani Fabricarea produselor din lemn 02 12 
3. Centrul Şcolar Special Breaza, Str. Ocinei, Nr.2 Industrie textilă şi pielărie 03 12 

NOTA: Elevii care au parcurs planul cadru de învăŃământ pentru deficienŃe grave, severe, profunde sau asociate pot fi înscrişi, în 
limita locurilor aprobate prin proiectul de şcolarizare, la Centrul Şcolar Special Ploieşti sau, în situaŃii deosebite de ordin medical 
sau / şi social, la alte şcoli speciale care au nivel gimnazial. Pentru înscriere, care se face în aceeaşi perioadă (14 – 16 iunie 2010) nu 
mai sunt necesare referatul CODS şi avizul Comisiei Medicale JudeŃene. Numărul de cod este 04. 
 
 

ÎNVĂłĂMÂNTUL SERAL SAU CU FRECVENłĂ REDUSĂ 
 
Centrul special de înscriere pentru candidaŃii din serii anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv, se 

constituie la sediul Inspectoratului Şcolar JudeŃean Prahova. Repartizarea candidaŃilor pe locurile disponibile se va realiza necomputerizat, conform Calendarului 
admiterii pentru anul şcolar 2010-2011 

SITUAłIA LOCURILOR ALOCATE PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL SERAL SAU CU FRECVENłĂ REDUSĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011*: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităŃii de învăŃământ 

Forma de învăŃământ Filiera / Profilul Specializare / Domeniu Număr 
locuri 

1. Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Ploiesti 
Str. Rudului Nr. 24 

FRECVENłĂ REDUSĂ Teoretic / Real Matematică - Informatică 30 

2. Colegiul Tehnic „Elie Radu” Ploiesti 
Sos.Vestului Nr. 22 

FRECVENłĂ REDUSĂ Teoretic / Real ŞtiinŃe ale naturii 30 

3. Grupul Scolar Industrial „Toma Socolescu” Ploiesti 
Bd.Gh. Gr. Cantacuzino Nr. 328 

FRECVENłĂ REDUSĂ Teoretic / Real ŞtiinŃe ale naturii 30 

SERAL Tehnologic / Tehnic Industrie textilă şi pielărie 30 
4. Grupul Şcolar Industrie Uşoară Ploieşti 

Str. Mihai Bravu Nr. 249 SERAL Tehnologic / Tehnic Mecanică 30 

5. Grupul Şcolar Industrial de Petrol „Teleajen” 
Ploieşti Str. Mihai Bravu Nr. 241 

SERAL Tehnologic / Tehnic Mecanică 30 

6. Grupul Şcolar Filipeştii de Pădure SERAL Tehnologic / Tehnic Electromecanică 30 

 

 

ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL PARTICULAR 
 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PE UNITĂłI DE ÎNVĂłĂMÂNT – ANUL ŞCOLAR 2010-2011* 
Nr. 
crt. 

Denumirea unităŃii de învăŃământ 
Forma de 
invăŃământ 

Profilul 
Calificarea profesională / 
domeniul de calificare 

Clasa a IX-a 
(clase/locuri) 

1.  
Liceul Economic „Mihail Manoilescu” Ploieşti, Bd. Petrolului, Nr.16, 
Tel/Fax  0244/574921 

ZI/SERAL Servicii Tehnician în activităŃi economice 2 / 60 

2.  
Liceul „Şansa” Ploieşti, Str.Şcolii, Nr.2 (Şcoala 28 Ploieşti)  
tel/fax  0244/567053 

ZI/SERAL Servicii Tehnician în activităŃi economice 2 / 60 

ZI/SERAL Servicii Tehnician în activităŃi economice  1 / 30 
ZI/SERAL Servicii Tehnician în gastronomie 1 / 30 
ZI/SERAL Servicii Organizator banqueting 1 / 30 
ZI/SERAL Servicii Coafor stilist 1 / 30 

3.  
Grupul Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret” Ploiesti,Str.Toma 
Ionescu, Nr.27, Tel.0244/523381 
email: ucecomploiesti@yahoo.com 

ZI/SERAL Servicii Tehnician în turism 1 / 30 
Matematica informatica 1 / 30 
Stiinte sociale  1 / 30 
Filologie 1 / 30 

Teoretic 

ŞtiinŃele naturii 1 / 30 
Servicii Tehnician în turism 1 / 30 

4.  Liceul FEG Ploieşti, Str.DediŃel, Nr.2, Tel/Fax 0244/567252 ZI/SERAL 

Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

Tehnician ecolog şi protecŃia 
calităŃii mediului 

1 / 30 

ZI Servicii Coafor stilist 1 / 30 
5. . 

Grupul  Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret” al CooperaŃiei 
Meşteşugăreşti Breaza, 
 Str Vasile Alecsandri, Nr.13, Tel/Fax 0244/340654 ZI Servicii Tehnician în activităŃi economice 1 / 30 

 

                                                
* aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată 





PLANUL DE ŞCOLARIZARE - ÎNVĂłĂMÂNT LICEAL - ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI 9,72 Teoretică Real 
Limba 
engleză 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 45 - 100 

ZI 7,51 Teoretică Real 
Limba 
franceză 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 15 - 101 

ZI 9,36 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 90 - 102 
ZI 9,08 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 60 - 103 
ZI 9,06 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 - 104 

1. COLEGIUL NAłIONAL „I. L. CARAGIALE” PLOIEŞTI, 
 Str. GHEORGHE DOJA NR.98,Tel. 0244-522340 

ZI 9,37 Teoretică Umanist 
Limba 
engleză 

FILOLOGIE 30 - 105 

       270   

ZI 9,40 Teoretică Real 
Limba 
engleză 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 - 106 

ZI 8,99 Teoretică Real 
Limba 
franceză 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 15 - 107 

ZI 6,71 Teoretică Real 
Limba 

germană 
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 15 - 108 

ZI 9,31 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 90 - 109 
ZI 9,01 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 - 110 
ZI 8,94 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 - 111 

ZI 8,99 Teoretică Umanist 
Limba 
engleză 

FILOLOGIE 30 - 112 

ZI 9,02 Teoretică Umanist  ŞTIINłE SOCIALE 30 - 113 

2. COLEGIUL NAłIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEŞTI, 
 Bd. INDEPENDENłEI Nr.8, Tel. 0244-595952 

ZI - VocaŃională Sportiv  SPORTIV VOLEI 30 - - 
       300   

ZI 8,73 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 90 1 115 
ZI 8,72 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 1 116 
ZI 8,80 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 117 

3. COLEGIUL NAłIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI, 
 Str. NALBEI Nr.3, Tel. 0244-599540 

ZI 8,75 Teoretică Umanist  ŞTIINłE SOCIALE 60  118 
       210 3  

ZI 9,28 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 - 119 

ZI 9,45 Teoretică Real 
Limba 
engleză 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
30 

- 120 

ZI 9,03 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 60 1 121 

ZI 8,28 Teoretică Umanist 
Limba 
franceză 

FILOLOGIE 
30 

- 122 

ZI 9,11 Teoretică Umanist 
Limba 
engleză 

FILOLOGIE 
30 

- 123 

4. COLEGIUL NAłIONAL „Al. I. CUZA” PLOIEŞTI, 
Str. TREI IERARHI Nr.10, Tel. 0244-525753 

ZI 9,16 Teoretică Umanist  ŞTIINłE SOCIALE 30 1 124 
       210 2  
          
          



Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI - VocaŃională Artistic  MUZICĂ 30 2 - 
ZI - VocaŃională Artistic  ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 30 1 - 5. LICEUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA” PLOIEŞTI, 

 Str. BOBÎLNA Nr.44, Tel. 0244-525786 
ZI - VocaŃională Artistic  

ARHITECTURĂ, ARTE 
AMBIENTALE ŞI DESIGN 

30 1 - 

       90 4  

ZI 8,95 Teoretică Real 
Limba 
engleză 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 15 1 128 

ZI - Teoretică Real 
Limba 

germană 
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 15 - 129 

ZI 8,90 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 130 

ZI 8,71 Teoretică Umanist 
Limba 
spaniolă 

FILOLOGIE 15 1 131 

ZI 7,67 Teoretică Umanist 
Limba 
franceză 

FILOLOGIE 15 - 132 

6. COLEGIUL NAłIONAL „JEAN MONNET” PLOIEŞTI, 
 Str. NICOLAE IORGA Nr.7, Tel. 0244-519688 

ZI - VocaŃională Pedagogic  EDUCATOR - ÎNVĂłĂTOR 60 2 - 

       150 5  
ZI 8,20 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 150 4 134 
ZI 8,35 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 - 135 
ZI 7,00 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 120 2 136 

7. COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEŞTI, 
 Str.CONSTRUCTORILOR Nr. 8, Tel. 0244-512161 

ZI 7,20 Tehnologică Tehnic  ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 30 1 137 
       330 7  

ZI 8,00 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 60 - 138 
ZI 6,97 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 60 2 139 
ZI 6,68 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 90 2 140 
ZI 6,79 Tehnologică Tehnic  ELECTROMECANICĂ 30 - 141 

8. COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU” PLOIEŞTI, 
 Sos.VESTULUI Nr.22, Tel. 0244-528269 

ZI 6,52 Tehnologică Tehnic  
CONSTRUCłII, INSTALAłII ŞI 
LUCRĂRI PUBLICE 

30 2 142 

       270 6  
ZI 5,59 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 150 3 144 9. GRUPUL ŞCOLAR TRANSPORTURI PLOIEŞTI, 

 Str VĂLENI Nr.144, Tel. 0244-543641 ZI 5,95 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 90 3 145 
       240 6  

ZI 7,81 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 - 146 
ZI 7,78 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 1 147 
ZI 5,56 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 60 2 148 

ZI 5,75 Tehnologică Tehnic  
CONSTRUCłII, INSTALAłII ŞI 
LUCRĂRI PUBLICE 

30 - 149 

ZI 6,85 Tehnologică Tehnic  CHIMIE INDUSTRIALĂ 60 2 150 

ZI 7,03 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 INDUSTRIE ALIMENTARĂ 60 2 151 

10. COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” PLOIEŞTI, 
 Bd. PETROLULUI Nr.14, Tel. 0244-573182 

ZI 7,25 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 PROTECłIA MEDIULUI 30 - 152 

       300 7  



Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI 4,50 Tehnologică Tehnic  INDUSTRIE TEXTILE ŞI PIELĂRIE 90 3 153 11. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIE UŞOARĂ PLOIEŞTI, 
 Str. MIHAI BRAVU Nr.249, Tel. 0244-523541 ZI - Tehnologică Tehnic  

CONSTRUCłII, INSTALAłII ŞI 
LUCRĂRI PUBLICE 

30 2 154 

       120 5  
ZI 7,91 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 - 157 

ZI 7,97 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 1 158 

ZI 6,39 Tehnologică Tehnic  
FABRICAREA PRODUSELOR DIN 
LEMN 

60 - 159 

ZI 5,99 Tehnologică Tehnic  
CONSTRUCłII, INSTALAłII ŞI 
LUCRĂRI PUBLICE 

150 4 160 

12. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „TOMA N. SOCOLESCU” PLOIEŞTI, 
 Str.GH. GR. CANTACUZINO Nr.328,  Tel. 0244-552251 

ZI 7,56 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 PROTECłIA MEDIULUI 30 1 161 

       300 6  
ZI 7,91 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 163 
ZI - Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 - 164 
ZI 7,97 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 150 3 165 
ZI 6,39 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 30 - 166 

13. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „1 MAI” PLOIEŞTI, 
 Str. PETROLULUI Nr.16, Tel. 0244-571648 

ZI 5,99 Tehnologică Tehnic  ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 30 - 167 
       270 4  

ZI 5,26 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 60 2 168 14. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL „TELEAJEN” PLOIEŞTI, 
 Str. MIHAI BRAVU Nr.241, Tel. 0244-518710 ZI 4,62 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 30 2 169 

       90 4  
ZI 8,76 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 171 
ZI 8,65 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 90 1 172 
ZI 8,34 Tehnologică Servicii  COMERł 90 4 173 

15. COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI, 
 Str. RUDULUI Nr. 24, Tel. 0244-542341 

ZI 8,27 Tehnologică Servicii  TURISM ŞI ALIMENTAłIE 30 2 174 
       240 8  

ZI - Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 176 
ZI 8,11 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 90 3 177 
 7,99 Tehnologică Servicii  COMERł 30 1 178 

16. GRUPUL ŞCOLAR ADMINISTRATIV ŞI SERVICII „V. SLĂVESCU” 
PLOIEŞTI, Str. TELEAJEN Nr. 11, Tel. 0244-578259 

ZI 7,90 Tehnologică Servicii  TURISM ŞI ALIMENTAłIE 60 2 179 
       210 7  

ZI 7,20 Tehnologică Servicii  TURISM ŞI ALIMENTAłIE 30 2 185 
17. GRUPUL ŞCOLAR DE SERVICII „SF. APOSTOL ANDREI” PLOIEŞTI, 

 Str. DEDIłEL NR.4, Tel. 0244-531041 ZI 7,15 Tehnologică Servicii  
ESTETICA Ş IGIENA CORPULUI 
OMENESC 

30 2 186 

       60 4  
18. LICEUL TEORETIC AZUGA, 

 Str.INDEPENDENłEI Nr.55, Tel. 0244-326801 
ZI - VocaŃională Sportiv  SCHI 30 2 - 

       30 2  
          
          
          



Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI 6,58 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 181 
ZI 6,72 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 1 182 
ZI 6,94 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 183 

19. GRUPUL ŞCOLAR „CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI, 
 Str.REPUBLICII Nr.111, Tel. 0244-260658 

ZI 7,95 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 30 1 184 
       120 4  

ZI 5,83 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 30 1 187 
ZI 5,43 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 30 2 188 20. GRUPUL ŞCOLAR „TEODOR DIAMANT” BOLDEŞTI-SCĂIENI, 

 Str. BUCOVULUI Nr.6, Tel. 0244-211501 
ZI - Tehnologică 

Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 PROTECłIA MEDIULUI 30 1 189 

       90 4  
ZI 6,94 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 190 21. LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” BREAZA, 

 Str. REPUBLICII Nr.69, Tel. 0244-340627 ZI 7,39 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 60 2 191 
       90 3  

ZI 5,54 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 30 1 192 
ZI - Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 193 22. COLEGIUL „ION KALINDERU” BUŞTENI, 

 Str. ALPINIŞTILOR Nr. 1, Tel. 0244-320051 
ZI 5,22 Tehnologică Servicii  TURISM ŞI ALIMENTAłIE 30 1 194 

       90 3  
ZI 9,11 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 60 2 195 
ZI 8,97 Teoretică Real  ŞTIINłE ALE NATURII 30 - 196 
ZI 8,94 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 197 

23. COLEGIUL NAłIONAL „NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA, 
 CALEA DOFTANEI Nr.4, Tel. 0244-333657 

ZI 9,13 Teoretică Umanist  ŞTIINłE SOCIALE 30 - 198 
       150 3  

ZI 6,04 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 60 1 199 
ZI - Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 - 200 
ZI 5,53 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 30 1 201 
ZI 6,09 Tehnologică Tehnic  ELECTRONICA AUTOMATIZARI 30 2 202 

ZI 5,85 Tehnologică Tehnic  
CONSTRUCTII, INSTALATII SI 
LUCRARI PUBLICE 30 

2 
203 

ZI 7,26 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 60 2 204 

24. COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN ISTRATI”  CĂMPINA, 
 Str.GRIVIłEI Nr.91, Tel. 0244-337681 

ZI 6,65 Tehnologică Servicii  COMERT 30 1 205 
       270 9  

25. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCłII MAŞINI CÂMPINA, 
 Str.EC. TEODOROIU Nr.34, Tel. 0244-333980 

ZI 4,51 Tehnologică Tehnic  MECANICĂ 90 3 206 

       90 3  
ZI 8,40 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 60 1 207 
ZI 6,64 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 60 1 208 
ZI 6,59 Tehnologică Tehnic  ELECTRONICA AUTOMATIZARI 60 1 209 

26. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CÂMPINA, 
 Str.GRIVIłEI Nr.1, Tel. 0244-333924 

ZI 8,72 Tehnologică Servicii  TURISM SI ALIMENTATIE 30 1 210 
       210 4  
          



Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI 8,08 Teoretică Real  STIINTE ALE NATURII 60 1 211 

ZI 5,34 Tehnologică Tehnic  
FABRICAREA PRODUSELOR DIN 
LEMN 

60 1 212 

ZI 8,40 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 30 1 213 

27. GRUPUL ŞCOLAR FORESTIER CÂMPINA, 
 Str.CAROL I Nr.31, Tel. 0244-336521 

ZI 6,67 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 SILVICULTURA 60 1 214 

       210 4  
ZI - Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 215 
ZI 7,95 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 30 1 216 28. GRUPUL ŞCOLAR „SIMION STOLNICU” COMARNIC, 

 Str.REPUBLICII Nr.30, Tel. 0244-360112 
ZI 5,95 Tehnologică 

Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 PROTECTIA MEDIULUI 30 1 217 

       90 3  
ZI 8,11 Teoretică Real  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 60 2 218 29. LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU” MIZIL, 

 Str. N. BĂLCESCU Nr.131, Tel. 0244-253227 ZI 8,65 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 219 
       90 3  

ZI 5,82 Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 2 220 
ZI 5,18 Tehnologică Tehnic  INDUSTRIE TEXTILE SI PIELARIE 30 2 221 
ZI 7,32 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 60 4 222 
ZI 6,30 Tehnologică Servicii  COMERT 30 2 223 
ZI 6,07 Tehnologică Servicii  TURISM SI ALIMENTATIE 30 2 224 

30. GRUPUL ŞCOLAR „TASE DUMITRESCU” MIZIL, 
 Str. MIHAI BRAVU Nr.116, Tel. 0244-250143 

ZI 4,37 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 AGRICULTURA 30 2 225 

       210 14  
ZI 7,89 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 30 1 226 
ZI 4,99 Tehnologică Tehnic  MECANICA 120 2 227 31. COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE LAZĂR” PLOPENI, 

 Str. REPUBLICII Nr. 8-10, Tel. 0244-220917 
ZI 4,68 Tehnologică Tehnic  INDUSTRIE TEXTILE SI PIELARIE 30 2 228 

       180 5  
ZI 7,57 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 60 - 229 
ZI 7,48 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 - 230 
ZI - Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 - 231 

32. COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO” SINAIA, 
 CALEA BUCURESTI Nr.40, Tel. 0244-311931 

ZI 4,40 Tehnologică Servicii  TURISM SI ALIMENTATIE 60 3 232 
       180 3  

ZI 7,11 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 30 1 233 
ZI 7,28 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 - 234 33. GRUPUL ŞCOLAR „ŞERBAN VODĂ” SLĂNIC, 

 Str. SLĂNICULUI Nr.13, Tel. 0244-240709 
ZI 7,18 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 60 1 235 

       120 2  
ZI 7,36 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 30 1 236 
ZI 7,89 Teoretică Real  STIINTE ALE NATURII 30 1 237 

34. LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ” URLAłI, 
 Str. 1 MAI Nr.30, Tel. 0244-271316 

ZI 7,69 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 238 
       90 3  



Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI 8,58 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 90 1 239 
ZI 8,27 Teoretică Real  STIINTE ALE NATURII 30 - 240 
ZI 8,91 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 1 241 

35. COLEGIUL NAłIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE, 
 Str. BERCENI Nr.42, Tel. 0244-280905 

ZI 8,25 Teoretică Umanist  STIINTE SOCIALE 30 - 242 
       180 2  

ZI - Teoretic Real  STIINTE ALE NATURII 30 - 243 
ZI 7,02 Tehnologică Tehnic  INDUSTRIE TEXTILE SI PIELARIE 60 2 244 
ZI 8,04 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 30 - 245 
ZI 7,89 Tehnologică Servicii  TURISM SI ALIMENTATIE 60 1 246 

36. GRUPUL ŞCOLAR AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”  
VĂLENII DE MUNTE,  Str. BRAZILOR Nr.13, Tel. 0244-281555 

ZI 6,34 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 AGRICULTURA 30 1 247 

       210 4  
37. ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU” 

VĂLENII DE MUNTE,  Str. BERCENI Nr. 18, Tel. 0244-280965 
ZI 6,39 Tehnologică 

Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 INDUSTRIE ALIMENTARA 30 2 254 

       30 2  
ZI 8,16 Teoretică Real  MATEMATICA-INFORMATICA 60 - 258 
ZI - Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 - 259 

ZI 5,65 Tehnologică Tehnic  
FABRICAREA PRODUSELOR DIN 
LEMN 

30 2 260 
38. GRUPUL ŞCOLAR MĂNECIU-UNGURENI, 

 Str.TABLA BUłII Nr.5, Tel. 0244-295020 

ZI - Tehnologică Tehnic  PROTECTIA MEDIULUI 30 1 261 

       150 3  
ZI 4,65 Tehnologică Tehnic  ELECTRIC 30 2 248 
ZI 4,23 Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 2 249 

ZI 5,13 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 INDUSTRIE ALIMENTARA 60 2 250 
39. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂRCĂNEŞTI, 

 D.N.1, Tel. 0244-277050 

ZI - Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 AGRICULTURA 30 - 251 

       150 6  
ZI 4,41 Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 1 252 40. GRUPUL ŞCOLAR CIORANII DE JOS, 

 Tel. 0244-462021 ZI 5,81 Tehnologică Servicii  ECONOMIC 60 1 253 
       90 2  

41. LICEUL TEORETIC FILIPEŞTII DE PĂDURE, 
 Tel. 0244-38610 

ZI 5,58 Teoretică Umanist  FILOLOGIE 30 2 257 

       30 2  
ZI - Tehnologică Tehnic  ELECTROMECANICA 30 2 255 

42. GRUPUL ŞCOLAR FILIPEŞTII DE PĂDURE, 
 Str. 1 MAI Nr. 3, Tel. 0244-386714 ZI 4,94 Tehnologică 

Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 INDUSTRIE ALIMENTARA 30 2 256 

       60 4  
          
          
          
          



Unitatea de învăŃământ, adresa 
Forma de 
învăŃământ 

Media 
ultimului 
admis 
(2009) 

Filiera Profil Bilingv Specializare / Domeniu 
Locuri 
plan 

aprobate 

Locuri 
romi 

Cod 
specializare 

ZI 4,00 Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 AGRICULTURA 90 6 262 43. COLEGIUL AGRICOL „GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI" VALEA 
CĂLUGAREASCĂ, 
 Str. VITICULTURII Nr.179, Tel. 0244-235809 ZI 5,25 Tehnologică 

Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

 INDUSTRIE ALIMENTARA 30 2 263 

       120 8  

44. GRUPUL ŞCOLAR AGROMONTAN „TEŞILA” VALEA DOFTANEI 
 TEŞILA, Tel. 0244-365166 

ZI 7,40 Tehnologică Servicii  TURISM SI ALIMENTATIE 30 1 264 

       30 1  
45. ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CERAŞU, 

 Tel. 0244-297017 
ZI 4,32 Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 2 267 

       30 2  
ZI 4,78 Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 2 265 46. ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BĂLłEŞTI,  

 Tel. 0244-219036 ZI 4,97 Tehnologică Tehnic  INDUSTRIE TEXTILE SI PIELARIE 30 2 266 
       60 4  

47. ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SÂNGERU, 
Tel. 0244-441013 

ZI - Tehnologică Tehnic  INDUSTRIE TEXTILE SI PIELARIE 30 2 268 

       30 2  
48. ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII STARCHIOJD, 

Tel. 0244-420016 
ZI 5,01 Tehnologică Tehnic  MECANICA 30 2 269 

       30 2  

TOTAL LOCURI: 7170 194  

 

 
 



  



 


