PARTEA I
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR
2017 - 2018
„Alege Educaţia! Este calea către viitorul tău”
Repere metodologice
În sprijinul alegerii voastre, vă punem la dispoziţie prezentul Ghid, pe care îl veţi consulta împreună cu părinţii şi diriginţii voştri, în
spirit de maximă responsabilitate, completând apoi opţiunile astfel încât, rezultatele repartizării să fie cu adevărat pe măsura
performanţelor şcolare realizate, a aşteptărilor, a dorinţelor şi a preocupărilor voastre.
Sperăm ca acest ghid să fie util atât pentru tinerii absolvenţi ai clasei a VIII-a, precum şi pentru alte categorii de absolvenţi care doresc
să-şi continue şcolarizarea în anul şcolar 2017-2018 în unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară a judeţului nostru, unităţi de
învăţământ de stat sau particular.
Elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a trebuie să ştie că planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2017-2018 este cuprinzător pentru
întreaga promoţie de absolvenţi, aşa cum a fost, de altfel, proiectat în fiecare an. Sunt, de asemenea, prevăzute locuri pentru elevii cu
cerinţe educative speciale, în învăţământul special, precum şi locuri pentru elevii romi, locuri alocate peste numărul de locuri
acordat prin planul de şcolarizare, peste efectivul de 28 de elevi/clasă, în limita a două locuri distincte la clasă. În cazul elevilor romi,
repartizarea pe aceste locuri speciale este însă condiţionată de existenţa unei recomandări din partea preşedintelui unei organizaţii
civice, culturale sau politice a romilor care va atesta apartenenţa la etnia romilor şi nu faptul că aceştia fac parte din respectiva
organizaţie. În învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, elevii romi pot opta pentru oricare unitate de învâţământ sau
calificare din oferta şcolară pentru anul şcolar 2017-2018, pe locurile 29 şi 30 la fiecare clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru
candidații romi la clasele de învățământ profesional la care se organizează preselecție.
Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se va face potrivit
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată cu Ordinul
M.E.C.T.S. nr. 4.802 din 2010, în conformitate cu prevederile Ordinului M.E.N.C.Ş. nr. 5.077 din 31.08.2016 şi ale Ordinului M.E.N. nr.
4.432 din 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat în anul şcolar 2015-2016.
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2017, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până
la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018, se înscriu în învăţământul liceal şi profesional, la cursuri de zi. Înscrierea în licee de
stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. Pentru absolvenţii din promoţia 2017, media de admitere este media
ponderată, în care media generală la evaluarea naţională din clasa a VIII-a are o pondere de 80%, iar media generală de absolvire a
claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 20%. Pentru absolvenţii din promoţii anterioare anului 2017, media de admitere este o
medie ponderată, în care media generală obţinută la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de
capacitate are o pondere de 80%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 20%. Pentru absolvenţii
din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la tezele cu subiect unic se va înlocui
cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2005 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii
din promoţiile 2006-2009. Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la tezele cu subiect unic sau media generală
la evaluarea naţională din clasa a VIII-a sunt inferioare notei cinci. Media generală la tezele cu subiect unic/media la evaluarea
naţională şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de
verificare a cunoştinţelor la limba maternă.
Absolvenţii învăţământului gimnazial care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018, se pot înscrie în
învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Înscrierea în licee, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care
se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru
romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru
filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare, pentru unităţile
şcolare finanţate de la bugetul de stat.
În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, ei vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă.
În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au
mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la Art.5, alin. (2), lit. a), b), c), d), şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt
declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
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Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia şcolară şi vor fi repartizaţi în
clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană în perioada 4 - 7 septembrie 2017, conform prevederilor Art.55.
În situaţia în care un elev nu a participat la evaluarea naţională sau la examenele prevăzute la Art.4, alin (4), va fi repartizat de
inspectoratele şcolare, în perioada 4 - 7 septembrie 2017, după repartizarea celorlalţi candidaţi.
Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.
Absolvenţii clasei a VIII-a care au studiat în străinătate şi care, din această cauză, nu au participat la evaluarea naţională, vor fi
înscrişi în clasa a IX-a, după recunoaşterea studiilor, peste numărul de locuri aprobat. Repartizarea acestora se va desfăşura în
perioada de rezolvare a situaţiilor speciale.
Liceele care organizează clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la
limba modernă respectivă. Proba se va organiza în perioada 24 – 27 mai a.c.. Aprecierea probei menţionate se face cu note. În situaţia în
care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în Anexa la fişa de înscriere în anul şcolar 2017-2018 pentru participarea la probele de
aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la rubrica corespunzătoare; se va indica şi limba modernă
la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă,
corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale fişei. În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă o notă mai mică decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la
care s-a desfăşurat proba va elibera anexa la fişa de înscriere fără a completa rubricile şi fără a modifica în alt mod anexa la fişă. În
acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în regim bilingv a limbii moderne respective.
Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu această
probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile generale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendar.
Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. Candidaţii,
care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost
repartizaţi, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de
limbă.
Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei.
Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere. Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate
opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune
greşită poate conduce la o repartizare nedorită.
Candidaţii repartizaţi au obligaţia depunerii în perioada 13 - 17 iulie 2017 (conf. Art.53), la unităţile şcolare la care au fost declaraţi
admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie certificată în conformitate cu originalul ;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
Candidaţii care, în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt
declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi
vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
Elevii din alte judeţe care optează pentru o unitate de învăţământ din Judeţul Constanţa se vor înscrie la centrul special de înscriere
organizat la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2017-2018, se va face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar. Centrul special de înscriere pentru candidaţii
care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018, este Şcoala gimnazială nr.3 “Ciprian
Porumbescu” Constanţa, Str. Ciprian Porumbescu nr. 3A, tel : 0341-405833. Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 18 - 19
iulie 2017 (conf. Art. 58), la centrul menţionat. Dosarele conţin următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere, cartea de identitate, şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie certificată în conformitate cu originalul;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de
capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
Repartizarea candidaţilor menţionaţi se face în perioada 19 - 21 iulie 2017, pe locurile anunţate de Inspectoratul Şcolar în broşura de
admitere. Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi candidaţii care au susţinut evaluarea
naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a
opţiunilor. În a doua etapă, sunt repartizaţi candidaţii care nu au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele
naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.
Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal sau
profesional de stat, conform prevederilor din prezenta metodologie.
Participarea lor la admitere nu este condiţionată de achitarea unei taxe.
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