
Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional 

 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de 

către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ se va 

face după următoarea programare: 

- 3.07.2020 - Clasa a VIII-a A (diriginte prof. Bulac Mariana) 

o ora 10 (primii 17 elevi) 

o ora 12 (ultimii 16 elevi) 

- 6.07.2020 - Clasa a VIII-a B (diriginte prof. Drăgălin Diana) 

o ora 10 (primii 17 elevi) 

o ora 12 (ultimii 16 elevi) 

- 7.07.2020 - Clasa a VIII-a C (diriginte prof. Myrone Mirela) 

o ora 10 (primii 16 elevi) 

o ora 12 (ultimii 16 elevi) 

Admiterea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu 

excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a 

celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile 

speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice) se face prin repartizare 

computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (mai exact conform locului 

din ierarhia la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a), apoi în baza opţiunii 

candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor 

aprobate. 

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi 

în ierarhia la nivel judeţean, în ordine, folosind următoarele criterii:  

a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a  

b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  

c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;  

d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;  

Pentru situaţiile excepţionale în care unii părinţi şi elevi nu pot fi prezenţi în perioada 

programată mai sus vor lua legătura cu diriginţii şi împreună cu persoana desemnată cu 

introducerea fişelor cu opţiuni vor rezolva aceste situaţii punctuale. 


