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            Dragi elevi, 
            StimaŃi părinŃi, 
 
          Este greu să asiguri orientarea directă pentru alegerea  traseului 
educaŃional  a unui absolvent de gimnaziu, pentru că nu poŃi anticipa cu 
exactitate cu ce se vor ocupa elevii în viitor şi cu atât mai puŃin dilemele 
particulare care-l vor Ńintui pe viitorul lucrător. ReflecŃia constantă şi 
consultarea largă sunt binevenite. 
 Ce ştim cu certitudine este faptul că învăŃarea anticipativă a devenit 
cheia schimbării. Trebuie să învăŃăm şi să organizăm procesele de învăŃare 
cu gandul la viitor. ÎnvăŃarea a fost uneori înceată, depăşită de viteza 
exponenŃială a schimbării globale. Timpul nu aşteaptă. Omul adaptabil la 
schimbare şi gata să evolueze pe alte direcŃii prin abilităŃi evolutive sau 
adaptative, formate în şcoală, are şanse de reuşită personală şi profesională. 
 Din punctul nostru de vedere, elevul este materia primă în sistem, el  
este înzestrat cu voinŃă, el trebuie să mai şi vrea să înveŃe, să se supună 
acŃiunii modelatoare a şcolii, să aibă o motivaŃie. Deprinderea timpurie a 
mecanismelor de învăŃare ca proces atractiv şi ludic, se va realiza, începând 
cu anul şcolar 2012-2013, în clasa pregătitoare. Este important ca însuşi 
tânărul aflat în evoluŃie să înceapă să gândească  cel puŃin în termeni de 
misiune şi modele. Din clipa în care ştii ce vrei şi vezi ce este fezabil, te poŃi 
programa corespunzator şi pe urmă perseverenŃa te duce unde vrei să ajungi. 
         Noi ştim că nu toŃi tinerii au sau pot suporta acelaşi parcurs spiritual, 
ghidându-se dupa modele valorice unice, invariabile.  

Există alternative, se relansează şi învăŃământul profesional 
tehnologic prin Programul “Alege-Ńi drumul”.  Când am propus planul de 
şcolarizare, domeniile şi specializările la învăŃământul profesional, am avut 
în vedere schimbările rapide de pe piaŃa muncii, schimbările demografice şi 
procesul migraŃiei, aspecte legate de oportunităŃile egale  şi excluderea 
socială. Pregătirea teoretică şi formarea profesională nu mai sunt aspecte 
contradictorii ale procesului de educaŃie ci doar mentalităŃi depaşite de 
spiritul momentului. 
 
 
 
 



 
 
 
 StimaŃi părinŃi, 
 
 Profesionalizarea pe scară largă şi stabilizarea în competenŃă, 
reprezintă fără dubiu ultima noastra şansă într-o lume care avansează spre un 
nou tip de civilizaŃie, având ca principală axă  cunoaşterea şi inovarea. În 
fond societatea cunoaşterii înseamnă esenŃialmente educaŃie. EducaŃia este 
un proces, nu doar locul unde mergi la şcoală.  EducaŃia trebuie să se 
desfăşoare pretutindeni, cu profesori convenŃionali, dar şi prin metode de 
autoinstruire. 
 Când vorbesc de sensul cel mai cuprinzător al educaŃiei mă gândesc la 
faptul că şcoala nu poate îndeplini  singură misiunea. Sarcina educaŃiei 
trebuie distribuită părinŃilor, vecinilor, mijloacelor media tradiŃionale şi 
digitale, bisericii şi altor instituŃii comunitare. Mă gândesc la o educaŃie ce 
se adresează totalităŃii deschise a fiinŃei umane şi nu doar uneia din părŃile 
sale. 
            Modelul rigid al disciplinelor se dezintegrează. Sistemele naŃionale 
de educaŃie care au ajuns să aprecieze rolul multidisciplinarităŃii şi 
interdisciplinarităŃii precum şi pe cel al culturii de tip enciclopedic asigură, 
pentru Ńările lor, creştere economică inteligenŃă şi forŃă competitivă  
accentuată în economia globală. În termenii analizei noastre, viitoarele elite 
ale societăŃii româneşti  care vor fi în măsură să performeze competitiv în 
era  cunoaşterii, inovării şi învăŃării permanente pot proveni dintre cei care 
acum sunt în situaŃia alegerii parcursului educaŃional. 
           Ne putem propune  un viitor intensiv în cunoaştere. Sintagma  
“intensiv în cunoaştere” ne duce spre triunghiul educaŃie- cercetare-inovare 
ca punct focal pentru România. Viitorul este structurat prin educaŃia facută 
în momentul prezent, aici şi acum. Este sarcina noastră, a adulŃilor, să 
înŃelegem lumea. 
 
                            Succes tuturor! 
 
                                                                 Prof. Mariana Pop 
                                                             Inspector şcolar general 
 



GHID DE UTILIZARE 

Acest ghid este structurat astfel încât să aveŃi acces la toate informaŃiile necesare care vă vor permite să 

realizaŃi cea mai potrivită alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a. Documentul cuprinde graficul 

activităŃilor legate de desfăşurarea admiterii în clasa a IX-a, anul şcolar 2012 - 2013; respectaŃi cu 

stricteŃe perioadele indicate şi, mai ales, verificaŃi corectitudinea datelor completate în fişa de 

înscriere proprie. 

Dacă fiul / fiica dumneavoastră optează pentru filiera vocatională, fie că este vorba de 

profi lul:  pedagogic, teologic, artistic sau sportiv, atunci consultaŃi Planul de 

şcolarizare licee, filiera vocaŃională. Pentru a fi admis/admisă la unul din aceste licee, 

informaŃiile referitoare la probele de aptitudini, data locul şi ora desfăşurării le aflaŃi de la 

secretariatele liceelor respective (adresa şi numărul de telefon se găsesc în ghid). ÎNSCRIEREA 

SE REALIZEAZĂ DIRECT LA LICEE ! PENTRU ACESTE CLASE NU EXISTĂ CODURI!!! 

Dacă fiul / fiica Dvs. optează pentru filiera teoretică - profil real sau uman - cu predarea limbii 

moderne în regim bilingv, atunci consultaŃi în Planul de şcolarizare liceele care organizează test 

de aptitudini lingvistice. Pentru a fi admis/admisă la unul din aceste licee, informaŃiile referitoare 

la probele de aptitudini, data locul şi ora desfăşurării le aflaŃi de la secretariatele liceelor 

respective (adresa şi numărul de telefon le găsiŃi în ghid). ÎNSCRIEREA SE REALIZEAZĂ DIRECT 

LA LICEE ! După susŃinerea testului, dacă a obŃinut cel puŃin nota 6, aceasta se trece în fişa de 

înscriere, după care candidatul se prezintă la şcoala unde a absolvit clasa a VIII-a pentru a-şi  

completa opŃiunile pe fisa de înscriere. REPARTIZAREA PENTRU CLASELE CU PREDARE 

BILINGVĂ  SE FACE COMPUTERIZAT ! 

Pentru fiecare unitate de învăŃământ care se adresează minorităŃilor este precizată limba de 

predare (maghiară, germană sau ucraineană); aceasta înseamnă că toate disciplinele de studiu 

sunt predate în limba respectivă. Fiul / fiica dumneavoastră poate opta pentru aceste licee numai 

dacă a susŃinut în cadrul Evaluării NaŃionale proba de limbă maternă (maghiară sau 

ucraineană) sau proba de aptitudini lingvistice organizată de liceele respective, în perioada 

indicată în graficul admiterii. 
     

ACORDAłI ATENłIE la completarea opŃiunilor pe fişă: 

� mediei de admitere a fiului/ fiicei dumneavoastră comparativ cu ultima medie de 

admitere din anul şcolar precedent;  

�  înscrierii unui număr suficient de opŃiuni pe fişă; 

� înscrierii opŃiunilor în ordinea preferinŃei: de la cea mai dorită opŃiune spre cea 

mai puŃin dorită opŃiune, într-o manieră realistă, raportat la ultima medie de 

admitere din anul şcolar precedent; 

� limbii de predare - română, maghiară sau ucraineană !!!  

� distanŃei  dintre  şcoală  şi  localitatea dumneavoastră   de  domiciliu   şi existenŃei sau 

nu a unor posibilităŃi de cazare. 



 

  CABINET MINISTRU                           
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ORDIN 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 
2012-2013  

 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,  

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 

Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2012-2013. Calendarul este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2012-2013 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012  cuprinsă în anexa 2 a ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012,  publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.  657 bis din 23.09.2010.  

(2) Metodologia menționată la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea 
Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013, prevăzut în 
anexa la prezentul ordin.  

(3) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări 
și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat. 

Art.3. Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea în anul școlar 2012–2013 în liceele 
vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura 
probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale aprobată 
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012,  
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.  657 bis din 23.09.2010.  



  

Art.4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2012–
2013 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi 

structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 
2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie 
internaţională aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul 
şcolar 2011-2012,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.  657 bis din 23.09.2010.  

Art.5. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ 
în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Management, 
Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Modernizarea Patrimoniului, Investiții și Informatizare, 
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire 
prezentul ordin. 

Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

    

 

 

MINISTRU, 

Daniel Petru FUNERIU 

 
 
 
BUCUREŞTI 

Nr.    5220      

Data 29.08.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexa I la ordinul MECTS nr. 5220/ 29.08.2012, privind organizarea  şi desfăşurarea admiterii  
în învăŃământul liceal  de stat pentru anul  şcolar 2012-2013  

______________________________________________________________________________________ 

Admiterea în învăŃământul liceal de stat - 2012    
__________________________________________________________________________________   

   
Metodologie de organizare  şi desfăşurare a admiterii 

în învăŃământul liceal de stat  pentru anul  şcolar 2012-2013 
**** extrase **** 

 
Cap.1 DispoziŃii generale   

 
 

Art.1. Admiterea elevilor în învăŃământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de 
prezenta metodologie.   

Art.2. (1) AbsolvenŃii clasei a VIII-a participă la Evaluarea NaŃională, examen naŃional care  
reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenŃelor dobândite pe parcursul învăŃământului  
gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susŃine Evaluarea  
NaŃională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul EducaŃiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin separat.    

(2) Media generală  obŃinută  la Evaluarea NaŃională  constituie unul dintre criteriile pentru   
admiterea în învăŃământul liceal de stat.    

Art.3.  (1) Conform legii, învăŃământul obligatoriu este învăŃământ de zi. În mod excepŃional,  
pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăŃământul se poate  
organiza şi în alte forme de învăŃământ, pe baza metodologiei  elaborate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului .    

 (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 2013.   

    (3) AbsolvenŃii clasei a VIII-a din promoŃia 2012, indiferent de vârstă, precum şi cei din 
promoŃiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până  la data de 11 septembrie 2012 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 11 septembrie 2012 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  clasa  a  IX-a,  în  liceele de stat se  face fără examen,  pe  baza  mediei 
de admitere.    

   (2) Media de admitere este media aritmetică  între media generală la Evaluarea NaŃională 
susŃinută  de absolvenŃii clasei a VIII-a  şi media generală  de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.    

    (3) Calculul mediei de admitere se face astfel:   
 

2

ENABS
MA

+
= , 

MA = media de admitere  
ABS = media generală  de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;    
EN = media generală obŃinută  la Evaluarea NaŃională  susŃinută  de absolvenŃii clasei a VIII-a   

    (4)  Pentru absolvenŃii din promoŃiile de până  în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media  
generală  obŃinută  la Evaluarea NaŃională  se va înlocui cu  media de la examenul de capacitate, pentru 
absolvenŃii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naŃionale, pentru absolvenŃii  din promoŃiile 
2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susŃinute în clasa a VIII-a, pentru  absolvenŃii din 
promoŃiile 2008 şi 2009.   

     (5) Pentru absolvenŃii din promoŃiile 2008  şi 2009, 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 
susŃinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susŃinute în clasa  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 Evaluarea NaŃională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale,  
fără  rotunjire, din notele obŃinute la probele incluse în Evaluarea NaŃională .   

      (7) Media generală la Evaluarea NaŃională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din  
notele obŃinute la evaluarea naŃională sunt inferioare notei cinci.   

 



 

 

      (8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea NaŃională  din  
clasa a VIII-a este inferioară  notei cinci.   

     (9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a  şi 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 cunoştinŃelor de  limbă 
modernă  şi clasele cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale, pentru care se susŃin probe de verificare a 
cunoştinŃelor 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 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea NaŃională 
” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolvenŃii gimnaziului de până în anul 2003  inclusiv, cu 
sintagma „testele naŃionale”, pentru absolvenŃii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma  „tezele cu 
subiect unic susŃinute în clasa a VIII-a”,  pentru absolvenŃii din promoŃiile 2008 şi 2009.   

  (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 sus in probe de aptitudini, a celor care solicită 
înscrierea în învăŃământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se 
aplică prevederile specifice menŃionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare  computerizată,  în  
ordinea  descrescătoare  a  mediilor  de  admitere,  în  baza  opŃiunii  candidatului  pentru  filiera, profilul, 
specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de  şcolarizare, pentru 
unităŃile  şcolare finanŃate de la bugetul de  stat.   

(2) În cazul în care doi candidaŃi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaŃi  folosind,  în 
ordine, următoarele criterii:   

a) media generală obŃinută  la Evaluarea NaŃională  din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;   
c) nota obŃinută la proba de limba  şi literatura română  din cadrul Evaluării NaŃionale;   
d) nota obŃinută la proba de matematică  din cadrul Evaluării NaŃionale;   
e) nota obŃinută la proba de limbă  maternă  din cadrul Evaluării NaŃionale, respectiv nota de la   

proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă, susŃinută conform prevederilor Art.10, în cazul  
candidaŃilor care solicită înscrierea la unităŃi de învăŃământ cu predare în limba  minorităŃilor naŃionale.   

(4) În cazul în care, la o unitate de învăŃământ, pe ultimul loc, exist candidaŃi cu opŃiunea  
exprimat pentru acea unitate şcolară şi care au  mediile de admitere,  precum şi  toate  mediile  menŃionate la 
alin. (2), lit. a), b), c), d)  i e) egale, atunci toŃi aceşti candidaŃi sunt declaraŃi admişi  la opŃiunea solicitată.   

Art.6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaŃional, repartizarea candidaŃilor se efectuează pe filiere, 
profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în 
funcŃie de opŃiuni.    

  (2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaŃilor se face pe domenii, în ordinea 
descrescătoare a  mediilor de admitere şi  în funcŃie de opŃiuni. Repartizarea  pe calificări  profesionale  se  
va  face  în  următorii ani  de studiu, potrivit structurii  curriculare  aprobate şi conform reglementărilor în 
vigoare. Unitatea de învăŃământ şi inspectoratul şcolar au obligaŃia de a afişa,  până  la data de 1 mai a  
anului în care se organizează  admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională  concretizată   
în profiluri, domenii şi calificări  profesionale.   

Art.7. Pentru liceele din filiera vocaŃională  - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 
pedagogic - precum şi 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, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul 
Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.    

           (2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, 
specializarea filologie, media final  de admitere se calculează  astfel:    

3 APT + MA    = MFA,   

               4                 
 
unde:  APT = nota finală  la probele de aptitudini;  
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           MA = media de admitere (calculată conform Art.4);   
         MFA = media finală  de admitere.   
            (3)  Pentru  profilul  artistic  –  muzică, coregrafie şi  teatru,  media  finală  de admitere se  

calculează  astfel:  
APT + MA    = MFA   

         2                 
 
unde:   APT = nota finală la probele de aptitudini;   
             MA = media de admitere (calculată  conform Art.4);   
           MFA = media finală  de admitere.   
          (4) Pentru profilul teologic, media finală  de admitere se calculează  astfel:   

APT + 3 MA    = MFA   

         4                 
 
unde:  APT = nota finală  la probele de aptitudini;   
            MA = media de admitere (calculată conform Art.4);   
          MFA = media finală de admitere.   
          (6)  Media  finală de admitere, menŃionată la alin. (2),  (3),  (4), se calculează cu două zecimale, fără  
rotunjire.   
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază  de calificativ: admis  sau 
respins.   

Art.9. CandidaŃii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată,  
putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităŃi de învăŃământ sau la alte unităŃi de 
învăŃământ.   

Art.10.  (1)  Liceele care organizează  clase cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale  vor 
organiza o probă de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă, pentru candidaŃii care nu au studiat în 
gimnaziu în limba maternă respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunŃat  de către 
fiecare inspectorat şcolar, până la data de 1 martie a anului în care se organizeaz  admiterea.    

(2) Aprecierea probei  menŃionate la alin.(1) se face cu note. În situaŃia în care candidatul a obŃinut 
la probă cel puŃin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susŃinută proba de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă maternă va trece nota obŃinută de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota 
obŃinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naŃională”; se va specifica şi limba maternă  la care 
a fost susŃinută proba. Directorul unităŃii de învăŃământ la care a fost susŃinută proba va confirma, prin 
semnătur şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificări ale anexei fişei de înscriere.   

(3) Nota obŃinută la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă nu va fi inclus în  calculul 
mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art.5, alin.(2).   

(4) În situaŃia în care candidatul a obŃinut, la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă,  o 
notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul  unităŃii de 
învăŃământ la care s-a desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa  rubrica „nota 
obŃinută la limba şi literatura maternă la Evaluarea NaŃională ” şi fără a modifica în alt mod anexa 
fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă .   

(5) CandidaŃii care au participat la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă, 

indiferent  dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opŃiuni la şcolile generale de provenienŃă, 

în perioada prevăzută de calendarul admiterii.   
(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult dou  limbi materne diferite la 

rubrica „nota obŃinută la limba şi literatura maternă  la Evaluarea NaŃională” (una dintre ele fiind, 
eventual, limba maternă  în care a studiat disciplinele la gimnaziu).    

(7) CandidaŃii la liceele/clasele cu predare în limba minorităŃilor, care au studiat în limba maternă şi, 
deci, au susŃinut Evaluarea NaŃională  la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susŃină  
proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opŃiuni în perioada 
specificată de calendar, la şcolile generale de provenienŃă. Şcolile generale de provenienŃă  a acestor 
candidaŃi vor completa, în fişa de înscriere, notele obŃinute de aceştia la  Evaluarea NaŃională  pentru proba 
de limba şi literatura maternă.   

(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale decât acei candidaŃi  
care au studiat în limba maternă şi, deci, au susŃinut Evaluarea NaŃională la limba respectivă, sau care au 



 

 

susŃinut şi promovat proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă maternă menŃionată anterior. Pentru  
candidaŃii care nu îndeplinesc condiŃia de mai sus, nu se iau în considerare opŃiunile pentru clase cu predare 
în limbile minorităŃilor naŃionale, înscrise în fişă.   

Art.11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi 
moderne, comisia de admitere judeŃeană /a municipiului Bucureşti va organiza o probă de verificare a  
cunoştinŃelor 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 şcolii la care a fost susŃinută proba de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă va trece nota obŃinută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la 
rubrica „nota obŃinut la proba de limbă modernă …”. Se va indica şi limba modernă la care s-a susŃinut 
proba. Directorul unităŃii de învăŃământ la care a fost susŃinută proba va confirma, prin semnătură şi  
ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte  modificări ale anexei fişei de înscriere.    

(3) În situaŃia în care candidatul a obŃinut la proba de verificare a cunoştinŃelor 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 desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere  fără a completa rubrica „nota 
obŃinută la proba de limbă modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. 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 cunoştinŃelor de limbă modernă, 

indiferent  dacă au promovat sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opŃiuni la şcolile generale de 

provenienŃă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.   
(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei  

candidaŃi care au susŃinut şi promovat proba de verificare a cunoştinŃelor 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  fişă.    

(6) Nota obŃinută la proba de verificare a cunoştinŃelor 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 şi care au mediile de admitere, precum şi toate 
mediile menŃionate la Art.5, alin.(2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă   
candidatul care a obŃinut notă mai mare la proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă.   

(8) CandidaŃii pot susŃine proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă pentru mai multe  
limbi moderne, în funcŃie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar.   

(9) CandidaŃii, care au susŃinut şi promovat proba de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă şi  
nu au fost repartizaŃi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaŃi, pentru 
clasele cu predare intensiv a unei limbi moderne, fără a mai susŃine altă probă de verificare a cunoştinŃelor 
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 cunoştinŃelor de limbă modernă, menŃionată la alin.(1), 
mai rămân locuri libere, unităŃile de învăŃământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă. 

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 şcolile generale pe care aceştia 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 admişi, în perioada prevăzută de grafic.   

(2) Înscrierea candidaŃilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform  
modelului stabilit de Comisia NaŃională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeŃene/a  
municipiului Bucureşti, până la data de 1 martie a anului în care se organizează admiterea.   

(3) Comisiile de admitere judeŃene/a municipiului Bucureşti pot transmite în unităŃile de învăŃământ  
gimnazial doar modelul electronic al fiei de înscriere. În unităŃile de învăŃământ gimnazial, fişele de  
înscriere se completează electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt  
date elevilor pentru completarea opiunilor.  

(4) Pentru situaŃiile în care nu există posibilitatea completării electronice a fişelor de înscriere,  
comisiile de admitere judeŃene/a municipiului Bucureşti răspund de tipărirea şi de transmiterea la şcolile 
respective a fişelor de înscriere într-un număr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaŃilor.    
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Art.32. (1) Fiecare unitate de învăŃământ gimnazial completează şi listează din  calculator, 
pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent,  care  este  semnată şi 
ştampilată de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la  unicitatea fişei de înscriere se 
consider tentativă  de fraudă şi atrage după sine sancŃionarea  penală, civilă, administrativă sau 
disciplinară a vinovaŃilor, după caz.    

(2) Pentru candidaŃii care au susŃinut şi promovat probe de verificare a cunoştinŃelor de limbă   
modernă sau maternă, fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexat, în original, fişa cu 
rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităŃii de învăŃământ la care acestea au fost 
susŃinute.   

(3) Pentru a doua etapă de admitere, se va completa o nou fişă de înscriere, pentru candidaŃii care au 
participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaŃi.   

Art.47 (1) În perioada  5 iulie – 8 iulie 2012, conform planificării stabilite de comisia  din  
şcoală, părinŃii şi elevii vor verifica, în prezenŃa diriginŃilor, corectitudinea datelor din fişa  listată  de 
calculator pentru fiecare elev.    

(2) În cazul existenŃei unei erori, părinŃii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul  
profesorului diriginte.  

(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeŃe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea  
acestor candidaŃi, în perioada prevăzută în grafic.   

(4)  Fi ele  corecte sau corectate, listate din  calculată or, sunt semnate de  profesorul diriginte, de  
candidatŃi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân 
în posesia părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniŃială a fost corectată, un exemplar al fişei 
corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne 
ataşat fişei iniŃiale.   

(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinŃe de verificare, fiecare candidat va controla prezenŃa  
numelui său pe lista de control afişată la sediul şcolii generale, conform Art.33, precum şi corectitudinea 
datelor personale, a mediilor şi a notelor din listă.    

(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăŃământ gimnazial are obligaŃia de a verifica prezenŃa,  
pe lista de control afişată, a tuturor elevilor arondaŃi centrului şi de a semnala comisiei de admitere 
judeŃene/a municipiului Bucureşti neregulile sesizate.   

Art.51. (1) La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaŃii din seria curentă, 
indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie  
2012 inclusiv şi care se află în una din situaŃiile următoare: au participat şi 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 fişa de opŃiuni, în  
perioada 16 - 19 iulie 2012. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă 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 şcolile generale de provenienŃă sau la centrul special de 
înscriere pentru candidaŃii din alte judeŃe.    

Art.53. (1) În perioada 24 - 26 iulie 2012, absolvenŃii depun, la unităŃile şcolare la care au fost 
declaraŃi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.   

(2) Înscrierea la licee a candidaŃilor declaraŃi admişi în urma repartizării computerizate se 
efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăŃământ, pe baza urm toarelor acte:   

a) cererea de înscriere;   
b) cartea de identitate (dac  este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată ;   
c) adeverinŃă cu notele şi media generală obŃinute la Evaluarea NaŃională din clasa a VIII-a;   
d) foaia matricolă  pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);    
e) fişa medicală.   

(3) CandidaŃii care, în perioada menŃionată la alin.(1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se  
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru 
rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeŃeană /a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti 
candidaŃi vor fi repartizaŃi de comisia de admitere judeŃeană /a  municipiului Bucureşti, pe locurile 
rŃmase libere, după  rezolvarea cazurilor speciale.   

(4) Unităile de învăŃământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeŃene/a municipiului   
Bucureşti, până la data de 26 iulie 2012, situaŃia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaŃi 
repartizaŃi în sesiunea de admitere.   



 

 

Art.54. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere judeŃeană /a municipiului  
Bucureşti 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 greşită în baza de date computerizată a 
opŃiunilor exprimate de elevi etc.   

(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile,  
criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeŃene/a  
municipiului Bucureşti, după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeŃului/municipiului 
Bucureşti.   

(4) În perioada menŃionată la alin.(1), după rezolvarea situaŃiilor speciale, comisiile de admitere  
judeŃene/a municipiului Bucureşti repartizează pe locurile rămase libere absolvenŃii învăŃământului  
gimnazial care au fost repartizaŃi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta 
metodologie şi 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 şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de 
admitere judeŃene/a municipiului Bucureşti în perioada menŃionată la art.54, alin.(1) şi solicită ulterior un loc 
în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat situaŃia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de admitere 
menŃionate anterior vor fi repartizaŃi de comisia  de admitere judeŃeană /a municipiului Bucureşti, pe locurile 
rămase libere. Repartizarea se face în  perioada 1-7 septembrie 2012, Ńinând cont de criteriile prevăzute în  
prezenta metodologie, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeŃene/a municipiului Bucureşti.    
 

Cap.8  Admiterea  candidaŃilor  pe  locurile  speciale  pentru  romi   
Art.56. (1) Comisiile de admitere judeŃene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul  Comisiei 

NaŃionale de Admitere, şi anunŃă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2012, 
unităŃile de învăŃământ, specializările şi 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 2012.  InformaŃiile menŃionate se  
transmit Comisiei NaŃionale de Admitere, la DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în Limbile Minorităilor, RelaŃia  
cu Parlamentul şi Partenerii Sociali.   

(2) Locurile speciale pentru candidaŃii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul 
de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.   

(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere  
judeŃeană /a municipiului Bucureşti, până la data de 25 iunie 2012, ora 16. Orice cerere depusă după această  
dată nu mai este luată  în considerare.   

(4) CandidaŃii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru  
aceştia 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 preşedintelui unei organizaŃii civice, culturale sau politice a 
romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenŃa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din 
respectiva organizaŃie.    

(5) În perioada 6-8 iulie 2012, comisia de admitere judeŃeană/a municipiului Bucureşti 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 şi în baza opŃiunilor exprimate de candidaŃi. 
Repartizarea se face în şedinŃă 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.   
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Admiterea în învăŃământul liceal de stat - 2012    
__________________________________________________________________________________   

Cap.10 DispoziŃii finale   
Art.61. Elevii care au rămas cu situaŃia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia 

situaŃia în perioada 25-31 august 2012 şi vor fi repartizaŃi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeŃeană /a  
municipiului  Bucureşti în perioada 1-7 septembrie 2012, conform  prevederilor Art.55.   

Art.62. În situaŃia în care există candidaŃi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în  
conformitate cu prevederile art.4, alin. (2) şi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea NaŃională sau la 
examenele prevăzute la art.4 alin. (4), aceştia vor fi repartizaŃi de inspectoratele şcolare, în perioada 1-7 
septembrie 2012, 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 pedepseşte conform legii şi 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 fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât  
este prevăzută 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, dup  caz.    

Art. 65. Comisia NaŃională  de Admitere poate decide, în situaŃii justificate, să afişeze în avans sau 
mai târziu, faŃă de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea 
computerizată a absolvenŃilor de clasa a VIII-a.   

Art. 66. (1) În perioada 27 – 30 iulie 2012, comisia de admitere judeŃeană /a municipiului 
Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenŃilor învăŃământului gimnazial care au studiat în 
străinătate şi, din această cauză , nu au participat la Evaluarea NaŃională de la sfârşitul  clasei a VIII-a.    

(2) Pentru aceşti absolvenŃi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar  
rezultatele obŃinute în anii de studiu parcurşi în România.    



Anexa la ordinul MECTS nr. 5220/ 29.08.2011, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăŃământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 

__________________________________________________________________________________ 
Nr. 3502/ 22 mai 2012 

CALENDARUL ADMITERII 
ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2012-2013 
 

DATA 
LIMITĂ/PERIOADA 

 
EVENIMENTUL 

 
Pregătirea admiterii 

1 mai 2012 

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în 
profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăŃământul liceal, filiera 
tehnologică 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăŃământ liceal sau professional pe 
filiere,profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare  
Tipărirea broşurii care cuprinde informaŃiile despre admitere 

5 mai 2012 

Transmiterea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 
informaŃiile legate de admitere 
Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de 
înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru 
Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a graficului şedinŃelor de completare 
a opŃiunilor de către absolvenŃii clasei a VIII-a şi părinŃii acestora 

7 mai - 1 iunie 2012 ŞedinŃe de instruire cu părinŃii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 
admitere şi a planului de şcolarizare 

19 iunie 2012 

Transmiterea de către fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, către comisia de 
admitere judeŃeană/a municipiului Bucureşti, a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenŃilor clasei a VIII-a, precum şi a listei 
elevilor corigenŃi, repetenŃi, cu situaŃia neîncheiată sau exmatriculaŃi 

3 iulie 2012 
Transmiterea de către fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, către comisia de 
admitere judeŃeană a bazei de date cuprinzând mediile de admitere ale 
absolvenŃilor clasei a VIII-a 

4 iulie 2012 

Afişarea în fiecare unitate de învăŃământ gimnazial, a listei candidaŃilor, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere 
Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul 
unităŃii de învăŃământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenŃilor claselor a 
VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obŃinute la evaluarea 
naŃională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere 
AnunŃarea ierarhiei la nivel judeŃean a absolvenŃilor claselor a VIII-a. 

5 iulie 2012 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaŃii care solicită să participe la 
admitere în alt judeŃ 

Probele de aptitudini 

24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care doresc să 
participe la probe de aptitudini 

28-30 mai 2012 Înscrierea pentru probele de aptitudini 
31 mai -2 iunie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

5 iunie 2012 
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
Depunerea contestaŃiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite 
acest lucru 

6 iunie 2012 
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaŃiilor la probele de aptitudini 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeŃeană, 
a listei candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini 

22 iunie 2012 
Actualizarea, de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional, a 
listelor candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea 
candidaŃilor corigenŃi,repetenŃi,amânaŃi sau exmatriculaŃi 



 
4 iulie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere judeŃene, către unităŃile de învăŃământ 

liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date judeŃene cuprinzând 
mediile de admitere 

5 iulie 2012 
Validarea de către comisia de admitere judeŃeană listei candidaŃilor admişi la 
liceele/clasele la care s-au susŃinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea 
de învăŃământ liceal respectivă 

6 iulie 2012 

Ridicarea, de la liceele vocaŃionale, a fişelor de înscriere, de către candidaŃii care 
nu au fost admişi la clasele pentru care au susŃinut probe de aptitudini 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul NaŃional de Admitere, a listei 
candidaŃilor declaraŃi admişi, în fiecare judeŃ, la clasele la care s-au susŃinut probe 
de aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 

24 mai 2012 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care doresc să 
participe la probe de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 

28-30 mai 2012 Înscrierea candidaŃilor pentru probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 
modernă sau maternă 

31 mai -2 iunie 2012 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 

5 iunie 2012 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau 
maternă 
Depunerea contestaŃiilor la probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 

6 iunie 2012 

Afişarea rezultatelor finale, după contestaŃii, la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă  
Transmiterea, către comisia de admitere judeŃeană, a listelor cu rezultatele finale la 
probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 

6-7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităŃile la care candidaŃii au susŃinut 
probele de verificare a cunoştinŃelor de limbă 

11 iunie 2012 
Depunerea de către candidaŃii care au participat la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la 
unităŃile de învăŃământ gimnazial absolvite 

13 iunie 2012 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeŃene, în format electronic, către 
Centrul NaŃional de Admitere, a listei candidaŃilor care au promovat probele de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora 
la probe 

Admiterea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi  
15 mai 2012 Afişarea locurilor speciale pentru candidaŃii romi 

25 iunie 2012 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaŃilor pe locurile speciale 
pentru romi 

6-8 iulie 2012 Repartizarea candidaŃilor pe locurile speciale pentru romi 
Prima etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 

5 – 8 iulie 2012 

Completarea opŃiunilor în fişele de înscriere de către absolvenŃii clasei a VIII-a şi 
de către părinŃii acestora, asistaŃi de diriginŃii claselor a VIII-a. 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenŃii clasei a VIII-a proveniŃi din 
alte judeŃe, la centrul special desemnat din judeŃul pentru care solicită înscrierea 

5 - 8 iulie 2012 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere 

5 – 8 iulie 2012 
Verificarea, de către părinŃi şi candidaŃi, a fişelor editate de calculator, 
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate 
din calculator 

9 iulie 2012 

Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la 
centrul judeŃean de admitere, precum şi a listei absolvenŃilor care nu participă la 
repartizarea computerizată  
Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opŃiuni originale, la 
centrul de admitere judeŃean 



 

14 iulie 2012 
Repartizarea computerizată în învăŃământul liceal de stat a absolvenŃilor clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar  
2012 - 2013 

15 iulie 2012 
Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial a listelor cu absolvenŃii repartizaŃi 
proveniŃi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităŃile de 
învăŃământul liceal de stat din judeŃ 

16 iulie 2012 Afişarea de către fiecare unitate de învăŃământul liceal a listei candidaŃilor 
repartizaŃi în acea unitate 

16 iulie -26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaŃii au fost repartizaŃi 
 

A doua etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din 
seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 

16 iulie 2012 Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de 
verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă 

17-18 iulie 2012 SusŃinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinŃelor de 
limbă modernă sau de limbă maternă 

19 iulie 2012 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 
cunoştinŃelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaŃii 

16 - 20 iulie 2012 
Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care nu au participat la prima 
repartizare, completarea unei noi fişe de opŃiuni de către cei rămaşi nerepartizaŃi 
după prima etapă a admiterii 

20 iulie 2012 

Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care au fost respinşi la 
liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. 
Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care au susŃinut probe de verificare 
a cunoştinŃelor de limbă modernă sau de limbă maternă 

16-20 iulie 2012 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea 
eventualelor erori 

21 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere la centrul judetean  
judeŃean de admitere 

23 iulie 2012 Repartizarea computerizată a candidaŃilor din a doua etapă a admiterii 

24 iulie 2012 

Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial/în centrul special de înscriere a 
listelor cu absolvenŃii proveniŃi din şcolile respective/din alte judeŃe, repartizaŃi în 
a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităŃile de învăŃământul liceal de 
stat 
Afişarea de către fiecare unitate de învăŃământul liceal de stat a listei candidaŃilor 
repartizaŃi în acea unitate în a doua etapă 

24 -26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaŃii au fost repartizaŃi 

26 iulie 2012 
Transmiterea, de către unităŃile de învăŃământul liceal de stat, a situaŃiei locurilor 
rămase libere în urma neînscrierii candidaŃilor admişi în cele două etape ale 
admiterii 

27 -30 iulie 2012 

Rezolvarea de către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiilor speciale ivite după 
cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaŃilor care 
nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaŃilor care nu au 
participat la primele două repartizări computerizate 

 



 

ROMÂNIA –  MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEłEAN MARAMUREŞ 

Str. Petofi Sandor nr.14, Baia  Mare,  

tel. 0262-212114, fax. 0262-211992, e-mail: isjmm@isjmm.ro 

MEDIA ULTIMULUI CANDIDAT ADMIS LA FIECARE 

FILIERĂ / PROFIL / SPECIALIZARE  
ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012 

Nr. 
crt 

Unitatea de învăŃământ Filiera / Profilul / Specializarea 
Media 

ultimului 
admis 

1. 
Colegiul NaŃional  “Gh. Şincai” 
                                    Baia Mare 

teoretică – real - matematică – informatică 8.89 

teoretică – real – ştiinŃe ale naturii  
                                    bilingv română engleza 

9.35 

teoretică – uman - ştiinŃe sociale 8.88 

2. 
Colegiul NaŃional “V. Lucaciu” 
                                   Baia Mare 

teoretică – real -  matematică – informatică 
                                     bilingv română engleză 

9.42 

teoretică – real - matematică – informatică 8.75 

teoretică – real - ştiinŃele naturii  9.22 

teoretică – uman - filologie  8.61 

3. 
Colegiul NaŃional “M. Eminescu” 

                                      Baia Mare 

teoretică – uman -  filologie bilingv 
                                            română-engleză 

8.36 

teoretică –uman - filologie bilingv 
                                          română-franceză 

7.60 

teoretică –uman - filologie bilingv  
                                          română-germană 

6.10 

teoretică – uman – filologie 8.38 

teoretică – uman - ştiinŃe sociale 8.37 

4. 
Liceul Teoretic  “E. RacoviŃă” 

                                      Baia Mare 

teoretică – real – ştiinŃe ale naturii  7.79 

teoretică – real - matematică-informatică 7.90 

tehnologică – tehnic 4.97 

tehnologică – servicii 6.82 

5. 
Liceul Teoretic “Nemeth Laszlo”    
                                      Baia Mare 

teoretică – real - matematică-informatică 7.09 

teoretică – real – ştiinŃe ale naturii 6.40 

teoretică – uman – filologie 5.95 

6. 
Colegiul Economic  
             “N. Titulescu” Baia Mare 

tehnologică – servicii – economic 8.06 

tehnologică – servicii – turism şi alimentaŃie 8.00 

tehnologică – servicii - comerŃ 7.92 

7. 
Colegiul Tehnic „Transilvania” 

                                      Baia Mare 

tehnologică – tehnic - mecanică 4.70 

tehnologică – tehnic – fabricarea produselor din 
lemn 

5.12 

tehnologică – resurse naturale – estetica şi igiena 
corpului omenesc 

4.56 

tehnologică – servicii – industrie alimentara 4.85 

9. 
Colegiul Tehnic “C.D. NeniŃescu”     

                                      Baia Mare 

tehnologică– tehnic – chimie industriala 4.77 

tehnologică– resurse naturale – protectia mediului 5.84 

tehnologică– resurse naturale - silvicultura 6.08 

10. 
Colegiul Tehnic “G. BariŃiu”  

                                      Baia Mare 
tehnologică – tehnic 7.23 

11. 
Colegiul Tehnic “A. Saligny”  
                                      Baia Mare 

tehnologică – tehnic – constructii, instalatii si 

lucrari publice 
4.34 

tehnologică – tehnic – mecanica 6.15 

tehnologică – tehnic - electric 6.06 

12. 
Colegiul Tehnic “A. Vlaicu” 
                             Baia Mare 

tehnologică – tehnic - electric 5.01 

tehnologică – tehnic - electromecanic 4.91 

tehnologică – tehnic - mecanica 4.60 

13. 
Liceul Teoretic “P. Rareş” 
                          Târgu Lăpuş 

teoretică – real - matematică – informatică 8.23 

teoretică – real – ştiinŃele naturii 6.52 

teoretică – uman – ştiinŃe sociale 6.63 

teoretică – uman – filologie 7.30 



 

14. 
Colegiul Tehnic de  

Transporturi Auto Baia Sprie 
tehnologică – tehnic - mecanica 6.12 

15. 
Colegiul Economic  

           „Pintea Viteazul”  Cavnic 
tehnologică – servicii – turism si alimentatie 4.12 

16. 
Liceul Tehnologic Agricol 

 “Ion Ionescu  de la Brad”  Seini 

tehnologică – servicii - economic 6.75 

tehnologică– resurse naturale - agricultura 4.84 

17. 
Liceul Teoretic “Ion Buteanu” 

                        Şomcuta Mare 

teoretică – real – matematică - informatică 6.42 

teoretică – uman - filologie 4.59 

18. 
Liceul Tehnologic “Dr. Florian 

                  Ulmeanu” Ulmeni 
tehnologică – tehnic - mecanica 5.55 

19. 
Colegiul NaŃional “Dragoş 

       Vodă” Sighetu MarmaŃiei 

 teoretică - real - matematică – informatică  

                               bilingv română engleză 
8.63 

teoretică – real – matematică – informatică 9.19 

teoretică – real – ştiinŃele naturii 9.47 

teoretică – uman – filologie 8.85 

teoretică – uman – ştiinŃe sociale 8.69 

20. 
Liceul Pedagogic   
       “Regele Ferdinand” 
                  Sighetu MarmaŃiei 

teoretică – real – matematică – informatică 8.50 

teoretică – uman – filologie 8.55 

21. 
Liceul Pedagogic “Taras 
Sevcenko” Sighetu MarmaŃiei 

teoretică – real – matematică – informatică 5.80 

22. 
Liceul Teoretic  

“Loewey Klara” Sighetu M. 

teoretică – real – stiinte ale naturii 7.74 

teoretică – uman – ştiinŃe sociale 6.16 

23. 
Liceul Tehnologic  Forestier 

                 Sighetu MarmaŃiei 

tehnologică – tehnic – electronica si automatizari 6.46 

tehnologică – tehnic - fabricarea produselor din 

lemn 
5.83 

tehnologică – resurse naturale – protectia mediului 6.95 

tehnologică – servicii – turism si alimentatie 7.41 

24. 
Liceul Tehnologic „Marmatia”     
         Sighetu Marmatiei 

tehnologică – tehnic - electromecanica 6.85 

tehnologică – tehnic – mecanica 6.93 

tehnologică – tehnic – industrie textila si pielarie 6.47 

tehnologică – servicii - comert 7.74 

tehnologică – servicii - economic 8.07 

tehnologică – servicii – turism si alimentatie 7.82 

25. 
Liceul Teoretic 
 “Bogdan Vodă”  

                     Vişeu de Sus 

teoretică – real – matematică – informatică 7.31 

teoretică – real – ştiinŃele naturii 7.80 

teoretică – uman – filologie 7.83 

26. Liceul  Borşa 

teoretică – real – matematică – informatică 8.30 

teoretică – real – ştiinŃele naturii 7.63 

teoretică – uman – filologie 7.23 

tehnologică – tehnic - mecanica 5.40 

tehnologică – servicii – comert 6.74 

tehnologică – servicii – economic 8.39 

tehnologică – servicii – turism si alimentatie 7.06 

27. 
Liceul Tehnologic “O.Goga”   
                                Rozavlea 

tehnologică – servicii – turism si alimentatie 5.53 

28. 
Liceul Tehnologic “Al.Filipascu”  
                           Petrova 

tehnologică – servicii – turism si alimentatie 6.46 

29. Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare teoretică – real – ştiinŃe ale naturii 7.66 

30. 
Liceul Tehnologic „Grigore 
Moisil”  Târgu Lăpuş 

tehnologică – servicii - economic 7.00 

tehnologică – tehnic – constructii, instalatii si 
lucrari publice 

5.57 

tehnologică – tehnic - mecanica 6.12 

31. Liceul Tehnologic Viseu de Sus 

tehnologică – servicii (lb. germana) – turism si 

alimentatie 
4.24 

32. Liceul Tehnologic Ocna Sugatag tehnologică – servicii - turism si alimentatie 5.56 

 



ROMÂNIA - MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE ŞI CODIFICAREA SPECIALIZĂRILOR 
pentru anul şcolar 2012 – 2013 

la clasa a IX-a de liceu (curs de zi)  
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăŃământ 

Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. 
de 

clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 

specia- 

lizare 

1. 

Colegiul NaŃional 
“Gh. Şincai”                  
             Baia Mare 
Str. Gh. Şincai nr.25 
tel. 0262-211245 

română zi IX 
teoretică - real 

matematică - informatică 1 28 

100  
matematică – informatică  
                intensiv engleză 

2 56 

matematică – informatică  
          intensiv informatică 

2 56 

ştiinŃe ale naturii  
bilingv română-engleză 

1 28  101 

teoretică - uman ştiinŃe – sociale 1 28  102 

2. 

Colegiul NaŃional 
“Vasile Lucaciu” 
               Baia Mare 
Str. Culturii nr.2 
tel. 0262-211943 

română zi IX 
teoretică - real 

matematică – informatică 
    bilingv română-engleză 

1 28  103 

matematică – informatică  
               intensiv engleză 

1 28 

104 matematică – informatică  
         intensiv informatică 

1 28 

matematică - informatică 2 56 
ştiinŃe  ale naturii  1 28 105 

teoretică - uman filologie 2 56 106 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăŃământ 

Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. 
de 

clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 

specia- 

lizare 

3. 

Colegiul NaŃional 
 “Mihai Eminescu”  
              Baia Mare 
Str. Culturii nr.7 
tel 0262-211069 

română zi IX teoretică – uman 

filologie-bilingv - engleză 2 56 107 

filologie-bilingv - franceză 1/2 14 108 

filologie-bilingv - germană 1/2 14 109 

filologie  2 56 110 

ştiinŃe sociale 2 56 111 

4. 

Liceul Teoretic 
“Emil RacoviŃă” 
Baia Mare         
Bdul Republicii nr.8 
tel. 0262-224250 
      0262-250309 

română zi IX 

teoretică - real 
ştiinŃe ale naturii 5 140 113 

matematică – informatică 1 28 114 

tehnologica-
tehnic 

industrie textile si pielarie 3 84 115 

tehnologica - 
servicii 

turism si alimentatie 1 28 116 

5. 

Liceul Teoretic 
“Nemeth Laszlo” 
              Baia Mare 
Str. Luminişului nr. 1 
tel. 0262-213586 

maghiară zi IX 
teoretică – real 

matematică – informatică 1 28 117 

ştiinŃe ale naturii 1 28 118 

teoretică - uman filologie 1 28 119 

6. 

Colegiul Economic 
“N.Titulescu” 
            Baia Mare 
Str. Progresului nr.45 
tel. 0262-224289 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
               servicii 

economic  6 168 120 

turism şi alimentaŃie  2 56 121 

comerŃ 1 28 122 

7. 

Colegiul Tehnic 
      “George BariŃiu” 
               Baia Mare 
Str. Culturii nr.8 
tel. 0262-223200 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                tehnic 

electronică automatizări 
 

6 168 123 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăŃământ 

Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. 
de 

clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 
specia- 

lizare 

8. 

Colegiul Tehnic 
„Transilvania” 
                Baia Mare 
Str. 8 Martie nr.7 
tel. 0262-211077 

română zi 
IX 

 

tehnologică -   
              tehnic 

mecanică 1 28 124 

fabricarea produselor din 
lemn 

1 28 125 

electric 1 28 126 

tehnologică - 
resurse naturale  

industrie alimentară 1 28 127 

tehnologică –  
               servicii 

turism si alimentatie 1 28 128 

estetica şi igiena corpului 
omenesc 

1 28 129 

9. 

Colegiul Tehnic 
“C.D.NeniŃescu” 
                Baia Mare 
Str. Luminisului nr.1 
tel. 0262-212585 

română zi 
IX 

 

tehnologică - 
resurse naturale 

protecŃia mediului  4 112 130 

industrie alimentara 1 28 131 

silvilcultura 2 56 132 

tehnologică -   
              tehnic 

chimie industriala 1 28 133 

 
10. 

 
Liceul Teoretic    
Sanitar   Baia Mare 
Str. Minerilor nr.3 
tel. 0262-213630 

 
română 

 
zi 

IX 
 

teoretică - real ştiinŃe ale naturii 3 84 134 

11. 

Colegiul Tehnic 
“Anghel Saligny” 
                Baia Mare 
Str. Progresului nr.43 
tel. 0262-225803 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                 tehnic 

construcŃii, instalaŃii şi 
lucrări publice 

5 140 135 

mecanică 2 56 136 

electric 2 56 137 

 12. 

Liceul Teoretic  
     “Petru Rareş” 
           Târgu Lăpuş 
Str. 1 Mai nr.90 
tel. 0262-384225 

română zi 
IX 

 

teoretică - real 
matematică – informatică 1 28 139 

stiinŃe ale naturii 2 56 140 

teoretică - uman 
ştiinŃe sociale 2 56 141 

filologie 1 28 142 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăŃământ 

Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. 
de 

clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 
specia- 

lizare 

13. 

Colegiul Tehnic  
        “Aurel Vlaicu” 
                Baia Mare 
Str. V. Babes nr.64 
tel. 0262-275396 
  

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                tehnic 

electric 2 56 143 

mecanică 3 84 144 

electromecanică 1 28 145 

14. 

Colegiul Tehnic de  
  Transporturi Auto 
                Baia Sprie 
Aleea Minerilor nr. 1A 
tel. 0262-260616 

română zi 
IX 

 
tehnologică -   
                 tehnic 

mecanică 2 56 147 

electric 1 28 148 

15. 

Colegiul Economic 
„Pintea Viteazu”         
                      Cavnic 
Str. 1 Mai nr.15 
tel. 0262-296040 

română zi IX 
 

tehnologică -             
               servicii 

turism şi alimentaŃie 1 28 149 

16. 

Liceul Tehnologic 
“dr.Florian Ulmeanu”  
Ulmeni,str. P. Dulfu 
nr. 27 
tel. 0262-264003 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                 tehnic 

mecanică 1 28 150 

17. 

Liceul Tehnologic 
Agricol  
“Ion Ionescu de la 
              Brad” Seini 
Str. Victoriei nr.2 
tel. 0262-491422 

română zi 
IX 

 

servicii 
economic  

1 28 151 

tehnologică - 
resurse naturale  

agricultură 
 

2  56 152 

18. 

Liceul Teoretic 
     “Ion Buteanu” 
          Şomcuta Mare 
Str. Someş nr. 22 
tel. 0262-280483 

română zi IX 
 

teoretică - uman filologie 2 56 153 

teoretică - real matematică-informatică 1 28 154 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăŃământ 
Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / Profilul 
Domeniu / Specializarea Nr. 

de 
clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 
specia- 

lizare 

19. 

Colegiul NaŃional 
      “Dragoş Vodă” 
   Sighetu MarmaŃiei 
Str. Mihai Viteazu 
nr.14 
tel. 0262-311958 

română zi IX 
 

teoretică - real 

matematică – informatică 
intensiv informatică 

2 56 155 

matematică – informatică 
bilingv română - engleză 

1 28 156 

ştiinŃe ale naturii 1 28 157 

teoretică - uman 
filologie 2 56 158 

ştiinŃe sociale 1 28 159 

20. 

Liceul Pedagogic 
“Regele Ferdinand” 
   Sighetu MarmaŃiei 
Str. 22 Decembrie nr.5 
tel. 0262-311732 

română zi IX 
 

teoretică - real 
matematică – informatică 
intensiv informatică 

2 56 160 

teoretică - uman filologie – intensiv engleza 1 28 161 

21. 

Liceul Pedagogic 
“Taras Sevcenko” 
Sighetu MarmaŃiei 
PŃa LibertăŃii nr.22 
tel. 0262-317164 

ucraineană zi 
IX 

 
teoretică – real matematică – informatică 1 28 163 

22. 

Liceul Tehnologic 
                   Forestier 
   Sighetu MarmaŃiei 
Str. Dragoş Vodă nr.43 
tel. 0262-312613 

română zi 
IX 

 

tehnologică –
servicii 

turism şi alimentaŃie  1 28 165 

tehnologică –  
                
tehnic 

electronică automatizări 2 56 166 

fabricarea produselor din 
lemn 

2 56 167 

tehnologica- 
resurse 
naturale 

silvicultura 1 28 168 

23. 

Liceul Teoretic 
“Leowey Klara” 
   Sighetu MarmaŃiei 
Str. 22 Decembrie nr.2 
tel. 0262-311085 

maghiară zi 
IX 

 

teoretică - real ştiinŃe ale naturii 1 28 169 

teoretică - 
uman 

ştiinŃe sociale 1 28 170 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăŃământ 
Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. de 
clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 
specia- 

lizare 

24. 

Liceul Tehnologic 
„Marmatia” 
  Sighetu MarmaŃiei 
Str. Gen. Mociulschi  
nr.17-19 
tel. 0262-311993 

română zi 
IX 

 

tehnologică –  
               tehnic 

mecanică 2 56 171 

electromecanică 2 56 172 

industrie textile şi pielărie 1 28 173 

tehnologică –  
             servicii 

economic 2 56 174 

turism şi alimentaŃie 2 56 175 

comerŃ 2 56 176 

25. 

Liceul Teoretic 
 “Bogdan Vodă” 
             Vişeu de Sus 
Str. M. Eminescu nr. 1 
tel. 0262-355945 

română zi 
IX 

 

teoretică - real 
matematică - informatică 2 56 177 

ştiinŃe ale naturii 2 56 178 

teoretică - uman filologie 3 84 179 

26. 
Liceul Borşa 
Str. Lazuci nr.1 
tel. 0262-344225 

română zi 
IX 

 

teoretică - real 
matematică – informatică 2 56 180 

ştiinŃe ale naturii 1 28 181 

teoretică - uman 
filologie 1 28 182 

stiinte sociale 1 28 183 

tehnologică –    
               servicii 

turism şi alimentaŃie 1 28 184 

economic 1 28 185 

comerŃ 1 28 186 

tehnologică –  
                 tehnic 

mecanică 2 56 187 

27. 
Liceul Tehnologic 
“Octavian Goga” Rozavlea 
tel. 0262-333212 

română zi IX 
 

tehnologică –  
               servicii 

turism şi  alimentaŃie  1 28 188 

28. 

Liceul Tehnologic 
 „Grigore Moisil” 
                           Tg. Lăpuş,  
str. m. Eminescu nr.1 
tel. 0262-384446 

română zi 
IX 

 

tehnologică –  

               servicii 

economic  1 28 189 

tehnologică –  
               tehnic 

mecanică 1 28 190 

construcŃii, instalaŃii şi 
lucrări publice 

1 28 191 

29. 
Liceul Tehnologic 
“Al. Filipaşcu”             
                     Petrova  

română zi IX 
 

tehnologică –  
               servicii 

turism şi alimentaŃie  1 28 192 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăŃământ 
Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa sau 
anul de 
studiu 

Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. de 
clase 

Nr. de 
locuri 

Cod 
specia- 

lizare 

30. 

Liceul Tehnologic            
                       Vişeu de Sus 
str. T. Vladimirescu nr.2 
tel. 0262-354888 

germană zi 
IX 

 
tehnologică –  
               servicii 

turism şi alimentaŃie  1 28 193 

31. 

Liceul Tehnologic  nr.4     
                        Vişeu de Sus  
str. 1 mai nr.136 
tel. 0262-354519 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                 tehnic 

mecanică 1 28 194 

32. 

Liceul Tehnologic                     
         Poienile de sub Munte 
str, Centru nr.1406/C 
tel.  0262-367302 

română zi 
IX 

 

 tehnologică –  
                 tehnic 
  

mecanică 1  28 195 

industrie textile şi pielarie 1 28 196 

33. 
Liceul Tehnologic Ruscova  
nr. 1118 
tel. 0262-365010 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                 tehnic 

industrie textile şi pielarie 1 28 197 

34. 

Liceul Tehnologic 
                      Ocna Şugatag 
str. Unirii nr.68 
tel. 0262-374022 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
               servicii 

turism şi alimentaŃie  1 28 198 

35. 

Liceul Tehnologic „Traian 
Vuia” TăuŃii Măgherăuş, 
Str. 1 nr. 229 
tel. 0262-293004 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                 tehnic 

electric 1 28 199 

36. 

Liceul Tehnologic  
                         Repedea 
str. Bisericii nr. 339 
tel. 0262-366226 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
                 tehnic 

fabricarea produselor din 
lemn 

1 28 200 

industrie textile şi pielarie 1 28 201 

37. 

Liceul Teologic Penticostal  
Baia Mare, 
 str. Dragos Voda nr.9 
tel0362418871 

română zi 
IX 

 
tehnologică –  
               servicii 

economic 1 28 202 



 

 
 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE  
pentru anul şcolar 2011 – 2012 la clasa a IX-a de liceu (curs de zi)  

pentru  

LICEELE CU PROFIL VOCAłIONAL 
 

Pentru a fi admis/admisă la unul din aceste licee, informaŃiile referitoare la probele de aptitudini,  
data, locul şi ora desfăşurării  le aflaŃi de la secretariatele liceelor respective. 

ÎNSCRIEREA SE FACE DIRECT LA ACESTE LICEE, 
 ÎN URMA REZULTATELOR OBłINUTE LA PROBELE DE APTITUDINI  

PENTRU ACESTE CLASE NU EXISTĂ CODURI ! 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăŃământ 
Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa  
Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. de 
clase 

Nr. de 
locuri 

1. 

Liceul cu Program  
Sportiv  Baia Mare 
Bdul. Republicii nr.33 
tel 0262-220434 

română zi 
IX 

 
vocaŃională /   
                sportiv 

atletism 
înot 
gimnastică ritmică şi 
sportivă 
clasă mozaic 

3 84 

2. 

Liceul de Arte 
              Baia Mare 
Str. Petöfi Sandor nr.2-4 
tel. 0262-275482 

română zi IX 
vocaŃională /  
                artistic 

muzică 1 28 

arte vizuale 2 56 

3. 

Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox  
               Baia Mare 
Str. Progesului nr. 43 
tel. 0262-221844 

română zi IX 
vocaŃională /  
              teologic 

teologie ortodoxă 2 56 

4. 

Colegiul Tehnic 
“Anghel Saligny” 
                Baia Mare 
Str. Progresului nr.43 
tel. 0262-225803 

română zi IX 
vocaŃională /   
                sportiv 

handbal 1 28 



 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăŃământ 
Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa 
Filiera / 
 Profilul 

Domeniu / Specializarea 
Nr. de 
clase 

Nr. de 
locuri 

5. 

Liceul Teologic 
Penticostal  
Baia Mare, 
 str. Dragos Voda nr.9 
tel0362418871 

română zi  IX 
vocaŃională /  
              teologic 

teologie penticostală 
 

1 28 

6. 

Colegiul Tehnic  
        “Aurel Vlaicu” 
                Baia Mare 
Str. V. Babes nr.64 
tel. 0262-275396 
  

română zi  IX 
vocaŃională /  
                sportiv 

fotbal 1 28 

7. 

Liceul Pedagogic 
“Regele Ferdinand” 
   Sighetu MarmaŃiei 
Str. 22 Decembrie nr.5 
tel. 0262-311732 

română zi IX 
vocaŃională /  
          pedagogic 

instructor de educatie 
extrascolara 

1 28 

8. 

Liceul Pedagogic 
“Taras Sevcenko” 
Sighetu MarmaŃiei 
PŃa LibertăŃii nr.22 
tel. 0262-317164 

ucrainea
nă 

zi IX 
vocatională /   
          pedagogic 

educator-puericultor 1 28 

9. 

Colegiul NaŃional 
 “Mihai Eminescu”  
              Baia Mare 
Str. Culturii nr.7 
tel 0262-211069 

română zi 
IX 

 
vocaŃională /  
          pedagogic 

educator - puericultor 1 28 



 

UnităŃile de învăŃământ particular (acreditate / autorizate) 
din judeŃul Maramureş 

 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăŃământ 
Limba de 
predare 

Forma de 
învăŃământ 

Clasa 
Filiera / 
 Profilul 

Specilaizarea/ 
Domeniu 

Nr. de 
clase 

Nr. de 
locuri 

1. 

LICEUL “GEORGE POP DE BĂSEŞTI”   
 Baia Mare  
Str. Progresului  nr. 45 corp C,  
Tel/fax 0262-224789 
 

română 
zi 
 

IX 

teoretică - uman filologie 2 56 

teoretică - real 
stiinte ale naturii 1 28 
matematica-            
informatica 

1 28 

vocatională /   
          pedagogic 

invatator- 
         educatoare 

1 28 

2. 
LICEUL “GEORGE POP DE BĂSEŞTI”   
Viseu de Sus  
Str. Eroilor nr. 10, Tel/fax 0262-355786 

română 
zi 
 

IX  filologie 1 28 

3. 
LICEUL “GEORGE POP DE BĂSEŞTI”   
Sighetu MarmaŃiei 
str. M. Viteazu nr. 23, tel. 0262-310669 

română 
zi 
 

IX teoretică - uman filologie 1 28 

4. 
LICEUL “GEORGE POP DE BĂSEŞTI”   
Ulmeni, Str. Petre Dulfu nr. 27 
tel. 0262-264163 

română 
cu frecventa 

redusa 
IX 

teoretică - uman filologie 1 28 
tehnologică – 
      resurse 
naturale 

agricultura 1 28 

silvicultura 1 28 

vocatională /   
          pedagogic 

invatator-            
educatoare 

1 28 

5. 
LICEUL “GEORGE POP DE BĂSEŞTI”   
Tărgu Lăpuş, Str. 1 mai nr. 82 

română zi IX teoretică - uman filologie 1 28 

6. 

FILIALA BAIA MARE A FUNDAłIEI 
UNIVERSITARE “VASILE GOLDIŞ”  
ARAD 
Baia Mare, Str. Culturii, nr. 5, tel. 0262 – 
213302 

română zi IX 

 

 

 

 

7. 

LICEUL UCECOM 
“SPIRU HARET” BAIA MARE 
Baia Mare, Str. G. Garibaldi, nr. 2 
tel. 0262 – 276275; 0262 – 276428 

română zi IX 
tehnologica-
servicii 

Frizer-coafor-
manichiurist 
pedichiurist 

Turism şi alimentaŃie 
publică 
ComerŃ  

 

 



INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEłEAN MARAMUREŞ 
Baia Mare, Petofi Sandor  nr. 14, Baia  Mare, cod 430165 

tel. 0262-212114,  fax. 0262-211992 

e-mail: isjmm@isjmm.ro, web: www.isjmm.ro 

           

Lista locurilor  
alocate pentru candidaŃii romi 

în unităŃile de învăŃământ liceal de stat din judeŃul Maramureş 

pentru anul şcolar 2012-2013 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară 

Forma de 
învăŃământ – 

număr de locuri 

Liceal 
1. Colegiul NaŃional „Gh. Sincai” Baia Mare 6 

2. Colegiul NaŃional „V. Lucaciu” Baia Mare 8 

3. Colegiul NaŃional „M. Eminescu” Baia Mare 8 

4. Liceul cu Program Sportiv Baia Mare 6 
5. Liceul de Artă Baia Mare 6 
6. Liceul Teoretic „E. Racovită” Baia Mare 12 

7. Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo” Baia Mare 4 

8. Colegiul NaŃional „Dragoş Vodă” Sighetu MarmaŃiei 6 

9. Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu MarmaŃiei 8 

10. Liceul Teoretic „Petru Rareş” Târgu Lăpuş 4 
12. Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”  Vişeu de Sus 8 
13. Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare 12 

14. Colegiul Tehnic „C.D. NeniŃescu” Baia Mare 10 

15. Colegiul Tehnic „G. BariŃiu” Baia Mare 10 

17. Colegiul Tehnic „A. Saligny” Baia Mare 16 
18.  Colegiul Tehnic  „A. Vlaicu” Baia Mare 10 
19. Colegiul Economic „N. Titulescu”  Baia Mare  18 

20. Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare 4 

21. Liceul Tehnologic „Marmatia” Sighetu MarmaŃiei 16 

22. Liceul Tehnologic Forestier Sighetu MarmaŃiei 10 

23. Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie 6 
24. Liceul Borşa 16 
25. Colegiul Economic „Pintea Viteazu” Cavnic 2 

26. Liceul Tehnologic Agricol „Ion Ionescu de la Brad” Seini 6 
27. Liceul Teoretic „Ion Buteanu” Şomcuta Mare 6 

28. Liceul Tehnologic  „Dr. Florian Ulmeanu” Ulmeni 2 

29.  Liceul Tehnologic Ocna Şugatag 2 
30. Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tautii Magheraus 2 

31. Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Tg. Lapus 6 

32. Liceul Tehnologic Nr. 4 Viseu de Sus 2 

33. Liceul Tehnologic „A. Filipascu” Petrova 2 

34. Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte 4 
35. Liceul Tehnologic Repedea 2 

36. Liceul Tehnologic „O. Goga” Rozavlea 2 

37. Liceul Tehnologic Ruscova 2 
 



 
TABEL 

cu adresele şi numerele de telefon ale  
inspectoratelor şcolare judeŃene şi a municipiului Bucureşti  

 
 

Nr. 
crt. 

JUDEłUL ADRESA NR.TELEFON 

1 ALBA  Str.Bibliotecii nr.7  
0258/817255 
0258/817663  

2 ARGEŞ  S tr .Eroilor nr.46  
0248/218319 
0248/211110  

3 ARAD  B-duI Decebal nr.32  
0257/280008 
0257/280758  

4 BACĂU  Str.Oituz nr.2  0234/111899 
0234/171038  

5 BIHOR  Str.Eminescu nr.ll  
0259/416454 
0259/418016  

6 
BISTRIłA 
NASĂ U D  

Str.Zimbrului nr.2  
0263/213529 
0263/216654  

7 BOTOŞANI  Str.N.Iorga nr.22  
0231/584050 
0231/584051  

8 BRAŞOV  Str.Iuliu Maniu  0268/415104 
0268/475621  

9 BRĂILA  Str.A.I.Cuza nr.172  0239/614030 
0239/614060  

IO BUZĂU  Str. Unirii nr.l 63  0238/721655 
0238/414655  

11 CARAS 
SEVERIN  Str.Bega nr.l ReşiŃa  0255/214238 

0255/216042  
12 CĂLĂRAŞI  Str.Sloboziei nr.24  0242/315949  

13 CLUJ  P-Ńa Ştefan cel Mare nr.4  0264/194672 
0264/192832  

14 CONSTANłA  Str. Ştefan cel Mare nr.6  
0241/611913 
0241/618880  

15 COVASNA  P-Ńa LibertăŃii nr.4  
0267/314782 
0267/351482  

16 DÂMBOVIłA  Str.Castanilor nr.64  0245/612546 
0245/615232  

17 DOLJ  Str.Brezdei nr.97  
0251/422175 
0251/421824  

18 GALAłI Str.N.Gamulea nr.40  0239/319396 
0239/460170  

19 GIURGIU 
Str.Dobrogeanu Gherea 

nr.I  
0246/214255 
0246/213986  

20 GORJ Str.Victoriei nr.132-134  0253/246896 
0253/224750  

21 HARGHITA Str.Timişoareî nr.15  0266/112514 
0266/171061  

22 HUNEDOARA Str.Gh.Barifiu nr.2  0254/213315 
0254/215304  

23 IALOMIłA Sfr.Matei Basarab nr.5  0243/214033 
0243/213100  



24 IAŞI Str.N.Bălcescu nr.26  0232/312885  

25 MARAMUREŞ Str.Gh.Şincai nr.46  0262/212114 
0262/211992  

26 MEHEDINłI Str.LC.Brătianunr.7  0252/311223  

27 MUREŞ Str.V.Babeşnr.ll  0265/213779 
0265/218841  

28 NEAMł Str.Lt.Drpghescu  0233/2 î 4860  

29 OLT Str.Ec.Teodoroiu nr.64  0249/410927 
0249/412801  

30 PRAHOVA Str.DemocraŃiei nr.35  
0244/122731 
0244/123987  

31 SATU MARE Str.I Decembrie 1918 nr.6  0261/717998 
0261/713441  

32 SĂLAJ Str. Unirii nr.2  0260/661391 
0260/619190  

33 SIBIU Str.Berăriei nr.2  0269/210466 
0269/210817  

34 SUCEAVA Str.V.Bumbac nr.14  0230/221195 
0230/520637  

35 TIMIŞ Str.C.D.Loga nr.3  0256/190429 
0256/190430  

36 TELEORMAN Str.CarpaŃi nr.15  0247/312712 
0247/323092  

37 TULCEA Str. Voltaire  0240/515771 
0240/511886  

38 VASLUI Str.Şîefan ce! Mare nr.79  0235/311928 
0235/311715  

39 VÂLCEA Str.N.Bălcescu nr.28  0250/737459 
0250/730587  

40 VRANCEA Str.MoIdova nr.9  0237/214141  
41 BUCUREŞTI Str.Icoanei nr.I 9 sector 2  021/2118485  
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Anexa 1 

Nr. 1571/02.03.2012 Avizat CLDPS
Preşedinte CLDPS,

Semnătură

 

Domeniul de formare 
profesională Calificarea 

Propuneri 
nr. locuri

Operator la maşini cu comandă numerică 14 SC. PREMET PROD SRL (10),      SC. 

INTERMETAL SRL (10), SC UNIVERSAL 

ALLOY CORPORATION EUROPE SRL  (10), 

S.C. RAMIRA SRL (8)

Tinichigiu vopsitor auto 14 ATP EXODUS (14) 

Sculer matriŃer 14 S.C. RAMIRA SRL (8), SC  FORMETAL 
SRL (8), SC NABAB SRL (5) , 
CONTECAT SRL (8)

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEłEAN  MARAMUREŞ

 INVAłĂMÂNTUL PROFESIONAL

Nume şi prenume: POP MARIANA

Detaliere pe unităŃi de învățțțțământ

1

Localitatea

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ

Oferta propusă de unitatea de învăŃământ pentru clasa a X-a înv.profesional Denumirea agentului economic/agenŃilor 
economici cu care sunt încheiate 
contracte-cadru pentru practica elevilor

Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare Mecanică

PROGRAMUL ALEGE-łI DRUMUL  OMECTS nr. 3286/2012

CONTECAT SRL (8)

Sudor 14 SC NAIHOR SRL (6), SC RAMIRA SRL 
(8)

Fabricarea produselor 

din lemn

Tâmplar universal 28 SC. LIDER COMPANY SRL(10), SC 
SILK CONTACT SRL(12), SC MCH 
INTERNATIONAL SRL (6) 

Electric ConfecŃioner produse electrotehnice 28 SC OPTIBELT POWER TRANSMISSION 
SRL 

Ospătar (chelner) vânzător în unităŃi de 

alimentaŃie

14 SC PIZZA PLUS (4), SC FAM. COSTIN 
(4), SC TOPAZ SRL (4) , SC AVIMAR 
PERLA (3) 

Bucătar 14 L’ARTE EXCUSIVE (4), SC CHIANTI 
SRL (4), 56SC  NAVYS SRL (4), SC 
DALIAD SRL (4), PASCA HOLDIG SRL 
(4) 

Brutar – patiser – preparator produse 

făinoase

14 SC ROSARIO (10), SC GIROPA PROD 
COM SRL(10), SC AIDELA SRL (10)

Preparator produse din carne şi peşte 14 SC DALIA SRL (18)

Turism şi alimentaŃie

Industrie alimentară



Domeniul de formare 
profesională Calificarea 

Propuneri 
nr. locuri

1

Localitatea

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ

Oferta propusă de unitatea de învăŃământ pentru clasa a X-a înv.profesional Denumirea agentului economic/agenŃilor 
economici cu care sunt încheiate 
contracte-cadru pentru practica elevilor

Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare MecanicăMecanică Mecanic auto 28 SC AUTOTREND SRL(4), SC SERV 
SIND SRL (5), SC VACANTA SRL 
(7), ATP EXODUS (12)

Zidar – pietrar – tencuitor 14 S.C. TASSCOM SRL (7), S.C. ALTA 
OPłIUNE SRL (7)

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 14 S.C. POCOL CONSTRUCT SRL (14)

3 Liceul Teoretic “Emil RacoviŃă” Baia Mare Industrie textilă şi 

pielărie

ConfecŃioner produse textile 28 SC GRAND STIL PLUSSC, STIL 
AURA SRL

4 Colegiul Tehnic “C.D. NeniŃescu” Baia Mare Chimie industrială Operator industria chimică anorganică 28 SC FAIMAR SA (28)
5 Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie Mecanică Mecanic auto 28 SC AUTO BECORO SRL BAIA 

MARE(10), SC GAJE V. SRL BAIA 
SPRIE (6), SC. H.D. ATEL-SERVICE 
SRL BAIA SPRIE (6), SC FAX SRL 
BAIA MARE (6)

Strungar 14 SC MECANICA SA (14)

Baia Mare2

Constructii, instalaŃii şi 

lucrări publice

Liceul Tehnologic pentru Industrie Mică şi Sighetu 6 Mecanică

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” 

Strungar 14 SC MECANICA SA (14)

Mecanic auto 14 SC SIGHETEANA SA (4), SC 
AUTOEXPERT SA (4), SC MIRCEA 
SRL (2), SC ORIZONT SRL (2), SC 
ADETRANS SRL (2)

Turism şi alimentaŃie Ospătar (chelner) vânzător în unităŃi de 

alimentaŃie

28 SC TOURISM SERVICES ALPINA 
SRL (9), SC DOS SRL (7), SC PERLA 
SIGHETEANĂ SRL (8)

7 Liceul Tehnologic Borşa Borșa Mecanică Mecanic auto 28 SC IMPULS SRL, SC AUTOVENTEL 
SRL 

8 Liceul Tehnologic Forestier Sighetu 

MarmaŃiei

Fabricarea produselor 

din lemn

Tâmplar universal 28 S.C. PLIMOB S.A (28)

Liceul Tehnologic pentru Industrie Mică şi 

Servicii

Sighetu 

MarmaŃiei

6 Mecanică



Domeniul de formare 
profesională Calificarea 

Propuneri 
nr. locuri

1

Localitatea

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ

Oferta propusă de unitatea de învăŃământ pentru clasa a X-a înv.profesional Denumirea agentului economic/agenŃilor 
economici cu care sunt încheiate 
contracte-cadru pentru practica elevilor

Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare MecanicăIndustrie textilă şi 

pielărie

ConfecŃioner articole din piele şi înlocuitori 28
SC TAPARO SA (28)

Fabricarea produselor 

din lemn

TapiŃer-plăpumar-saltelar 28
SC TAPARO SA (28)

Constructii, instalaŃii şi 

lucrări publice

Zidar – pietrar – tencuitor 28
SC TAPARO SA (28)

10 Liceul Tehnologic Vişeu de Sus Vişeu de Sus Fabricarea produselor 

din lemn

Tâmplar universal 28 SC NOVAARTIS SRL (14), SC 
RACHITA SRL (14)

Inspector Compartiment reŃea şcolară,

Inspector Şcolar General, Inspector de specialitate,

Nume şi prenume: CĂTANĂ SIMONA
Semnătură

Nume şi prenume: POP MARIANA Nume şi prenume: POP LIVIA
Semnătură Semnătură

Liceul Tehnologic Târgu Lăpuş9 Târgu Lăpuş

Semnătură
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