ANEXA 1
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 20122013, 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
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Anexa la ordinul MECTS nr. 5220/ 29.08.2011, privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2012-2013
DATA LIMITĂ /
PERIOADA

31 ianuarie 2012

EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii
Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi
organizarea admiterii
Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă.

1 martie 2012

1 mai 2012

Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere
în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de
aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în
profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera
tehnologică,
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe
filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare,
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel
judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a,

5 mai 2012

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile
legate de admitere,
Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de
înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru,

15 mai 2012
7 mai – 1 iunie 2012
20 iunie 2012

22 iunie 2012

3 iulie 2012

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a
opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a broşurilor
de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a
planului de şcolarizare
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti, a bazei de date cuprinzând mediile generale de
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi,
cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către
Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire
ale absolvenţilor clasei a VIII-a
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere, către comisiile judeţene, a bazei de

date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene.
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere,

4 iulie 2012

Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul
unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a,
cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din
clasa a VIII-a, cu mediile de admitere,
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a
VIII-a.
Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt
judeţ.
Probele de aptitudini

5 iulie 2012

28-30 mai 2012
31 mai -2 iunie 2012
5 iunie 2012

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să
participe la probe de aptitudini.
Înscrierea pentru probele de aptitudini.
Desfăşurarea probelor de aptitudini.
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini,

6 iunie 2012

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest
lucru
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini,

24 mai 2012

22 iunie 2012

4 iulie 2012

5 iulie 2012

6 iulie 2012

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a
municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, către
unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi,
Actualizarea, de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional, a listelor
candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor
corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi.
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, către
unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date
judeţene cuprinzând mediile de admitere.
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei
candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea
listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă.
Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au
fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini,
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei
candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de
aptitudini.
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24 mai 2012

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să
participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

28-30 mai 2012
31 mai -2 iunie 2012
5 iunie 2012

6 iunie 2012

6-7 iunie 2012
11 iunie 2012

13 iunie 2012

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă.
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă,
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.
Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă,
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă.
Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor
de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ
gimnazial absolvite.
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în
format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a
rezultatelor acestora la probe.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a
candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2012
25 iunie 2012
6-8 iulie 2012
9-11 iulie 2012

5 – 8 iulie 2012

5 - 8 iulie 2012
6 – 9 iulie 2012
10 iulie 2012

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale
pentru romi.
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special.
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2012 - 2013
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de
către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte
judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea.
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere.
Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea
greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul
judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu
participă la repartizarea computerizată,
Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la
centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.

11 iulie 2012
12 iulie 2012

13 iulie 2012
14 iulie 2012
15 iulie 2012

16 iulie 2012
16 iulie -26 iulie
2012

Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene/al municipiului
Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere.
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi
comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la
comisia naţională.
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a
care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi
proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de
învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în
acea unitate.
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru
candidaţii 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 candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
17-18 iulie 2012
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau de limbă maternă.
19 iulie 2012
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii.
16 - 20 iulie 2012
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare,
completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a
admiterii.
20 iulie 2012
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele
care organizează probe de aptitudini.

16-21 iulie 2012
22 iulie 2012
23 iulie 2012
24 iulie 2012

24 -26 iulie 2012
26 iulie 2012
27 -30 iulie 2012

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă.
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor
erori.
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului
Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere.
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii.
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu
absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a
listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor
repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase
libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii.
Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele

două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus
dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două
repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2012 - 2013
1 august 2012
Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3 septembrie 2012
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4-5 septembrie 2012 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă
6-7 septembrie 2012 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu
au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de
metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
10 septembrie 2012
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral
şi pentru cel cu frecvenţă redusă
1 mai 2012
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
15 iulie 2012
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru
candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului şcolar 2012 - 2013
23-24 iulie 2012
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar
2012 - 2013
24-26 iulie 2012
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013, pe locurile de la învăţământul seral şi
cu frecvenţă redusă

ANEXA 2
Precizările ISMB privind admiterea candidaţilor de etnie romă
Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor acordate distinct,
trebuie să depună un dosar de înscriere, care cuprinde următoarele acte:
 fişă de înscriere eliberată de şcoala pe care a absolvit-o elevul;
 copie după cartea de identitate (dacă este cazul)/ certificatul de naştere, în copie
legalizată;
 recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau
politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor
şi NU faptul că fac parte din respectiva organizaţie;
 adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi
media de admitere;
 cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea
şcolară pe care doresc să o urmeze.
Pentru elevii de etnie romă, cererile se primesc la Comisia de Admitere a Municipiului
Bucureşti, prin centrele speciale organizate în cele şase sectoare din Municipiul Bucureşti
până la data de 25 iunie 2012, ora 14,00.
Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.
Centre de înscriere pentru candidaţii de etnie romă din București
Sect.1: Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 (Str. Nicolae Titulescu nr.52, sector 1 Tel. 021/2236393)
Sect.2: Şcoala cu clasele I-VIII nr.51 (Str. Herţa, nr. 1, sector 2 Tel. 021/2254060)
Sect.3: Şcoala cu clasele I-VIII nr.195 (Str. Lunca Bradului nr. 2, sector 3 Tel. 021/3404555)
Sect.4: Şcoala cu clasele I-VIII nr.133 „G-ral Ion Dragalina”(Str. Stânjeneilor nr. 3, sector 4
Tel. 021/3322347)
Sect.5: Şcoala cu clasele I-VIII nr.131(Str. Gutuilor, nr. 1, sector 5 Tel. 021/4203905)
Sect.6: Şcoala cu clasele I-VIII nr.279 „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”(Str. Prelungirea
Ghencea, nr. 24, sector 6, Tel. 021/7773164)
Repartizarea candidaţilor romi se realizează în perioada 6 - 8 iulie 2012, de către Comisia
de Admitere a Municipiului Bucureşti, la COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ "GEORGE
ENESCU", din Str Gheorghe Manu Nr.30 Sect. 1, Bucureşti, telefon 021/ 310 88 71, după un
orar care va fi comunicat din timp.
Repartizarea se face în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform
opţiunilor exprimate. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor
fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.

