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GHID INFORMATIV

pentru elevi şi părinţi privind admiterea în licee şi 
şcoli de arte şi meserii

anul şcolar 2008-2009



ARGUMENT

Admiterea  în  licee  şi  şcoli  de  arte  şi  meserii, 
sesiunea 2008 se va desfăşura cu respectarea Procedurilor 
de organizare  şi  desfăşurare  a  admiterii  în  învăţământul 
liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2008- 2009, 
aprobat prin OMECT nr. 1868 din 31.08.2007.

Deoarece  procedurile  propuse  pentru  repartizarea 
computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a la unităţile de 
învăţământ  liceal  şi  profesional  se  caracterizează  prin 
complexitate,  s-a  realizat  această  broşură  în  care  sunt 
cuprinse  toate  datele  care  vor  veni  în  ajutorul  celor 
interesaţi (elevi, părinţi, profesori).

Pentru o informare corectă şi în timp util,  fiecare 
absolvent  al  clasei  a  VIII-a  va  intra  în  posesia  unui 
exemplar  al  acestui  ghid,  astfel  încât  să  poată  parcurge 
toate  etapele  admiterii  într-o  treaptă  superioară  de 
şcolarizare.

Dragi  elevi,  studiaţi  cu  atenţie  conţinutul  acestui 
ghid informativ, respectaţi cu stricteţe indicaţiile primite, 
şi suntem convinşi că veţi reuşi să vă înscrieţi în unitatea 
de învăţământ în care doriţi să vă continuaţi studiile.

Vă dorim succes!



NOTĂ

cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi 
profesional de stat pentru anul şcolar 2008- 2009

•Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2008, indiferent de vârstă, precum 
şi cei din promoţiile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 
14 septembrie 2008 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal sau la 
şcolile de arte şi meserii, la cursuri de zi; 
•Absolvenţii  învăţământului  gimnazial  din  promoţiile  anterioare,  care 
împlinesc 18 ani până la data 14 septembrie 2008 inclusiv, se pot înscrie 
în învăţământul liceal sau la şcolile de arte şi meserii doar la cursuri serale 
sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii;  
•Înscrierea în licee sau şcoli de arte şi meserii de stat se face fără examen, 
pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu 
subiect  unic  (respectiv  la  examenul  de  capacitate,  pentru  absolvenţii  de 
până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii din 
promoţiile  2004-2007)  are  o  pondere  de  50%,  iar  media  generală  de 
absolvire a claselor V- VIII,  are o pondere de 50%. Excepţie fac clasele 
pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv 
pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi 
clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin 
probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, de către absolvenţii 
care nu au susţinut această probă în cadrul testării naţionale, a examenului 
de capacitate sau a tezelor cu subiect unic;
•Înscrierea în licee sau şcoli  de arte şi  meserii,  la  învăţământul  de zi,  a 
absolvenţilor  de  gimnaziu  (cu  excepţia  celor  care  candidează  pentru 
licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini,  a celor care solicită 
înscrierea  în  învăţământul  special  şi  a  celor  care  candidează  pe locurile 
speciale  pentru  romi)  se  face  prin  repartizare  computerizată,  în  ordinea 
descrescătoare  a  mediilor  de  admitere,  în  baza  opţiunii  candidatului,  în 
limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare;
•Pentru licee teoretice şi vocaţionale, repartizarea candidaţilor se efectuează 
pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere şi în funcţie de opţiuni;
•În  cazul  liceelor  tehnologice  repartizarea  candidaţilor  se  efectuează  pe 
profiluri, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de 
opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de 
studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în 
vigoare;
•În cazul şcolii de arte şi meserii, repartizarea se efectuează în funcţie de 



oferta şcolii, pe cele 16 domenii ale pregătirii de bază;
•Pentru liceele din filiera vocaţională- profilurile sportiv, militar, teologic, 
artistic,  pedagogic-  se  vor  organiza  probe  de  aptitudini,  conform 
Calendarului admiterii;
•Liceele  care  organizează  clase  cu  predare  în  limbile  minorităţilor 
naţionale,  vor  organiza  o  probă  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă 
maternă,  în  aceeaşi  perioadă  cu probele  de  verificare  a  cunoştinţelor  de 
limbă modernă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba 
maternă respectivă;
•Pentru liceele care organizează clase cu predare a unei limbi moderne în 
regim  bilingv,  Comisia  Judeţeană  de  Admitere  va  organiza  o  probă  de 
verificare  a  cunoştinţelor  de  limba  modernă  respectivă,  conform 
calendarului admiterii;
•Înscrierea  pentru  susţinerea  probelor  de  aptitudini  sau  a  probelor  de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă se face 
direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea 
şcolară la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale;
•Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii 
se va face în perioada prevăzută de grafic la şcolile generale pe care aceştia 
le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii 
care  participă  la  admitere  în  alte  judeţe  se  înscriu  la  centrul  special  de 
înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de 
grafic;
•În prima etapă de admitere, vor fi repartizaţi toţi absolvenţii claselor 
a VIII-a care nu împlinesc 18 ani  până la  data 14 septembrie  2008 
inclusiv;
•Înscrierea se face prin completarea fişelor de înscriere;
•Fiecare unitate de învăţământ gimnazial va completa electronic şi va edita 
din calculator o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care va fi 
apoi completată cu opţiunile elevului, semnată şi ştampilată de directorul 
şcolii;
•Pentru a doua etapă de admitere, se va completa, pentru candidaţii care au 
participat la prima etapă, dar nu au fost repartizaţi, o nouă fişă de înscriere;
•La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria 
curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 
18 ani până la data 14 septembrie 2008 inclusiv şi care se află în una din 
situaţiile: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au 
participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere;
•Dirigintele  clasei,  care  participă  la  înscrierea  opţiunilor  elevilor,  va 
atenţiona părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste;



•Personalul  şcolii  nu  va  influenţa  în  nici  un  fel  părinţii  şi  elevii  în 
completarea opţiunilor, dar îi va consilia, prezentându- le toate informaţiile 
necesare;
•Candidaţii vor completa pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a 
preferinţelor,  codurile  opţiunilor  pentru  profilurile,  specializările  sau 
domeniile de pregătire dorite;
•Completarea  fişei  cu  opţiuni  se  va  face  de  către  candidat,  în  prezenţa 
părintelui/tutorelui legal constituit şi a dirigintelui clasei, aceştia, împreună 
cu candidatul, vor semna fişa de înscriere;
•În perioada  30  iunie  –  18  iulie 2008  absolvenţii  îşi  vor depune,  la 
unităţile  şcolare  la  care  au  fost  admişi,  dosarele  de  înscriere, 
cuprinzând actele de studii în original;
•Înscrierea la licee, şcoli de artă şi meserii a candidaţilor declaraţi admişi în 
urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:
a.) cererea de înscriere;
b.) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie 

legalizată;
c.) adeverinţa cu notele obţinute la tezele cu subiect unic, sau certificatul 

de  promovare  a  testelor  naţionale  (pentru  candidaţii  din  promoţiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 14 septembrie 2008 
inclusiv, dacă este cazul);

d.) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
e.) fişa medicală;
•În  perioada  1-10  septembrie  se  desfăşoră  probele  de  aptitudini  şi  de 
verificare  a  cunoştinţelor  de  limba  maternă  sau  modernă,  precum  şi 
repartizarea  absolvenţilor  clasei  a  VIII-a  care  nu  au  participat  la  nicio 
repartizare anterioară sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, precum 
şi  celor  care  nu  s-au  înscris  la  şcolile  unde  au  fost  admişi  în  perioada 
prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară în perioada 25-30 august 
2008, în limita locurilor disponibile.

Candidaţii  care,  în  perioada  menţionată,  nu  îşi  depun  dosarele  de 
înscriere la şcolile unde au fost admişi, se consideră retraşi, iar locurile 
corespunzătoare  vor fi  declarate  neocupate şi  vor fi  utilizate  pentru 
rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia Judeţeană de Admitere. 
Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de Comisia Judeţeană de Admitere, 
pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale, la o dată 
care va fi anunţată ulterior.



LICEE ŞI GRUPULURI ŞCOLARE

Nr. Nume Unitate Limba Bilingv Locuri COD

1 GRUPUL ŞCOLAR "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" SF. GHEORGHE
Servicii / Tehnician în turism Română 28 2 7.34 100

2 GRUPUL ŞCOLAR ECONOMIC-ADM. “BERDE ARON”SF.GHEORGHE

Servicii / Tehnician în activităţi economice Maghiară 28 2 7.70 101
Servicii / Tehnician în achiziţii şi contractări Maghiară 28 2 7.59 102

3 GRUPUL ŞCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE
Tehnic / Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii Maghiară 28 2 6.79 103

Maghiară 28 2 -
4 GRUPUL ŞCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE

Tehnic / Tehnician mecatronist Maghiară 28 2 7.22 105
Tehnic / Tehnician electrician electronist auto Română 28 2 6.15 106

5 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" SF.GHEORGHE
Filologie / Filologie Intensiv Limba EN Română 28 7.14 107
Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale Română 28 7.57 108
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Română 28 6.86 109
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Bilingv Română Engleză 14 8.85 110
Mate. -Inf. / Matematică-Informatică Intensiv Informatică Română 14 7.85 111

6 LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" SF.GHEORGHE
Filologie / Filologie bilingv Maghiară Engleză 28 7.74 112
Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale Maghiară 28 8.52 113
Mate.-Inf. / Matematică-Informatică Intensiv Informatică Maghiară 28 8.52 114
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Maghiară 28 8.98 115

7 LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE
Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale Intensiv Limba EN Maghiară 28 8.30 116
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Bilingv Maghiară Engleză 28 7.79 117
Mate. -Inf. / Matematică-Informatică Intensiv Informatică Maghiară 28 8.32 118
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Maghiară 28 8.60 119

Locuri 
Rromi

Ultima 
Medie

Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale / Frecvenţă Redusă



8 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT SF.GHEORGHE
Teologie Reformata / Teologie Reformată Maghiară 28 -
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Maghiară 28 7.83 120

9 LICEUL DE ARTĂ "PLUGOR SANDOR" SF.GHEORGHE
Arta Actorului / Arta Actorului Maghiară 28 2 -
Arte Plastice Si Decorative / Arte Plastice şi Decorative Română 14 1 -
Arte Plastice Si Decorative / Arte Plastice şi Decorative Maghiară 14 1 -
Muzica / Muzică Română 14 1 -
Muzica / Muzică Maghiară 14 1 -

10 GRUPUL ŞCOLAR "APOR PETER" TG.SECUIESC
Servicii / Tehnician în activităţi economice Română 28 2 6.44 127
Resurse Naturale Si Protectia Mediului / Tehn. Veterinar Maghiară 28 2 7.08 128
Servicii / Tehnician în achiziţii şi contractări Maghiară 28 2 7.11 129

Maghiară 28 2 -
Română 28 2 -
Maghiară 28 2 -

11 GRUPUL ŞCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Bilingv Română Engleză 28 7.15 133
Res. Nat. si Prot. Med. / Tehnician produse finite din lemn Maghiară 28 2 6.45 134
Tehnic / Tehnician în automatizări Maghiară 28 2 6.80 135
Tehnic / Tehnician operator tehnică de calcul Maghiară 28 2 6.80 136

12 LICEUL TEORETIC "NAGY MOZES" TG.SECUIESC
Filologie / Filologie bilingv Maghiară Engleză 28 8.29 137
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Bilingv Maghiară Engleză 28 9.11 139
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Intensivă Maghiară 28 8.63 140
Teologie Romano-Catolica / Teologie Romano Catolică Maghiară 28 -

13 ŞCOALA NORMALĂ "BOD PETER" TG.SECUIESC
Filologie / Filologie Maghiară 28 2 8.11 141
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Maghiară 28 2 8.00 142

Servicii / Tehnician în activităţi economice / Frecvenţă Redusă
Servicii / Tehnician în activităţi economice / Frecvenţă Redusă
Servicii / Tehnician în activităţi economice / Învăţământ Seral



14 GRUPUL ŞCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA
Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale Română 28 2 6.32 143
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Intensiv Limba EN Română 28 2 6.77 144
Filologie / Filologie Maghiară 28 2 145
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Intensiv Limba EN Maghiară 28 2 8.25 146
Tehnic / Tehnician operator tehnică de calcul Maghiară 28 2 6.88 147
Res. Nat. si P.M. / Tehn. designer mobilă şi amenajări interioare Română 28 2 148

15 GRUPUL ŞCOLAR "NICOLAE BALCESCU" ÎNTORSURA BUZĂULUI

Tehnic / Tehnician operator tehnică de calcul Română 28 6.06 149
16 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" ÎNTORSURA BUZĂULUI

Filologie / Filologie Română 28 150
Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Română 28 151
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Română 28 152

Română 28 -
17 GRUPUL ŞCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT

Matematica-Informatica / Matematică-Informatică Maghiară 28 6.76 154
Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale Maghiară 28 7.00 155
Servicii / Tehnician în turism Maghiară 28 6.58 156
Res. Nat. si P. Med. / Tehn. ecolog şi protecţia calităţii mediului Maghiară 28 7.83 157

Maghiară 28 -
18 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC

Teologie Reformata / Teologie Reformată Maghiară 28 -
Stiinte Ale Naturii / Ştiinţe ale Naturii Maghiară 28 7.75 159

Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale / Frecvenţă Redusă

Stiinte Sociale / Ştiinţe Sociale / Frecvenţă Redusă



ŞCOLI DE ARTE ŞI MESERII

Nr. Nume Unitate Limba Locuri COD

1 GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI IND. ALIM. “GAMAN JANOS” SF.GHEORGHE
Agricultura / Lucrător în cultura plantelor Maghiară 28 2 501
Industrie Alimentara / Lucrător în preparate de carne Maghiară 28 2 500

2 GRUPUL ŞCOLAR "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" SF.GHEORGHE
Estetica si Igiena Corpului Omenesc Română 28 2 504
Comert / Lucrător în comerţ Română 28 2 503
Turism si Alimentatie / Lucrător în alimentaţie Română 28 2 502

3 GRUPUL ŞCOLAR ECONOMIC - ADM. “BERDE ARON” SF.GHEORGHE
Turism si Alimentatie / Lucrător în alimentaţie Română 28 2 507
Turism si Alimentatie / Lucrător în alimentaţie Maghiară 28 2 506
Comert / Lucrător în comerţ Maghiară 28 2 505

Maghiară 28 2 -
4 GRUPUL ŞCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE

Constructii, Instalatii si Lucrari Publice / Lucrător în structuri pentru construcţii Română 28 2 511
Constructii, Instalatii si Lucrari Publice / Lucrător în structuri pentru construcţii Maghiară 28 2 510

Maghiară 12 -
Maghiară 12 -

Industrie Textile si Pielarie / Lucrător în tricotaje-confecţii Maghiară 28 2 509
5 GRUPUL ŞCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE

Mecanica / Lucrător în mecanică de motoare Maghiară 28 2 515
Mecanica / Lucrător în prelucrări la rece Maghiară 28 2 514
Electric / Lucrător în electrotehnică Maghiară 28 2 513
Mecanica / Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri Maghiară 28 2 512

6 GRUPUL ŞCOLAR "APOR PETER" TG.SECUIESC
Mecanica / Lucrător în mecanică de motoare Maghiară 28 2 518
Turism si Alimentatie / Lucrător în alimentaţie Maghiară 28 2 517
Mecanica / Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră Maghiară 28 2 516

Locuri 
Rromi

Turism si Alimentatie / Lucrător în alimentaţie / Învăţământ Seral

Fabricarea Produselor Din Lemn / Lucrător în tâmplărie / Înv. Special
Industrie Textile si Pielarie / Lucrător în tricotaje-confecţii /  Înv. Special



7 GRUPUL ŞCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC
Constructii, Instalatii si Lucrari Publice / Lucrător în structuri pentru construcţii Maghiară 28 2 520
Industrie Textile si Pielarie / Lucrător în tricotaje-confecţii Maghiară 28 2 519

8 GRUPUL ŞCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA
Constructii, Instalatii si Lucrari Publice / Lucrător în structuri pentru construcţii Română 28 2 522
Fabricarea Produselor Din Lemn / Lucrător în tâmplărie Maghiară 28 2 521

9 GRUPUL ŞCOLAR "NICOLAE BALCESCU" ÎNTORSURA BUZĂULUI
Fabricarea Produselor Din Lemn / Lucrător în tâmplărie Română 28 2 526
Industrie Textile si Pielarie / Lucrător în tricotaje-confecţii Română 28 2 525
Mecanica / Lucrător în mecanică de motoare Română 28 2 524
Agricultura / Lucrător în gospodării agroturistice Română 28 2 523

10 GRUPUL ŞCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT
Industrie Textile si Pielarie / Lucrător în tricotaje-confecţii Maghiară 28 2 529
Fabricarea Produselor Din Lemn / Lucrător în tâmplărie Maghiară 28 2 528
Mecanica / Lucrător în mecanică de motoare Maghiară 28 2 527



ALTE INFORMAŢII

1. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

•Comisia Judeţeană de Admitere anunţă prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, 
până la data de 15 mai 2008, unităţile de învăţământ,  specializările şi  numărul de 
locuri alocate pentru candidaţii romi.
•Locurile speciale pentru candidaţii romi s-au alocat (câte 2 locuri la fiecare clasă la 
licee  respectiv  SAM; forma  de  învăţământ  la  zi,  frecvenţă  redusă  şi  seral),  peste 
numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 30 de elevi la clasă. 
•Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale  pentru romi se primesc,  la Comisia 
Judeţeană de Admitere, până la data de 10 iunie 2008, ora 1600. Orice cerere depusă 
după această dată nu mai este luată în considerare.
•Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi va avea loc în data de 12 
iunie 2008 ora 1200, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

2. Admiterea în învăţământul special

•Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special se organizează de 
către  Comisia  Judeţeană  de  Admitere,  în  data  de  17  iunie  2008  la  sediul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean.

3. Admiterea în învăţământul seral sau frecvenţă redusă pentru candidaţii 
care împlinesc 18 ani până la data de 14 septembrie 2008 inclusiv

•Înscrierea la învăţământul seral sau frecvenţă redusă, a candidaţilor din promoţiile 
anterioare care împlinesc 18 ani până la data de 14 septembrie 2008 inclusiv, se 
realizează la  centrul special de înscriere care va funcţiona la sediul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Covasna.
•Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 24-26 iulie 2008 la centrul de 
înscriere menţionat mai sus.
•Repartizarea candidaţilor se va realiza în şedinţă publică, conform procedurilor, în 
data de 28 iulie 2008, ora 1000 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna.

Adrese de internet:
ISJ Covasna – http://isj.educv.ro
MEdCT – http://admitere.edu.ro

Numere de telefon:
ISJ Covasna – 0267 314782



Calendarul Admiterii
DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2008

1 martie 2008

1 mai 2008

5 mai 2008

15 mai 2008

5 mai - 6 iunie 2008

9 iunie 2008

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
Transmiterea, de către Comisia Naţională de 
Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare 
profesională, concretizată în profiluri şi calificări 
profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 
tehnologică şi pentru şcoala de arte şi meserii
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
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre 
admitere

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnaziale 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
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a 
graficului şedinţelor de instruire a elevilor de clasa a 
VIII-a şi a părinţilor acestora
Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, 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

Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor 
de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, 
cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, 
cu mediile generale de absolvire, cu mediile la tezele 
unice, mediile de admitere, notele obţinute în cadrul 
tezelor unice la disciplinele limba şi literatura română, 
matematică, istorie sau geografie şi limba şi literatura 
maternă (dacă este cazul).
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a 
listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a 
listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 
neîncheiată sau exmatriculaţi
Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care 
solicită să participe la admitere în alt judeţ sau care 
participă la probele de aptitudini



11 iunie 2008

Probele de aptitudini
10-11 iunie 2008 Înscrierea pentru probele de aptitudini
12-15 iunie2008 Desfăşurarea probelor de aptitudini

16 iunie 2008

17 iunie 2008

18 iunie 2008

23-27 iunie 2008

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

18 mai 2008

26-28 mai 2008

30 mai-1 iunie 2008

2 iunie 2008

3 iunie 2008

4-5 iunie 2008

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului 
Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
Afişarea, în fiecare şcoală gimnazială, a listei 
absolvenţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere), ca element suplimentar de control pentru 
elevi şi părinţi

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo 
unde metodologia permite acest lucru
Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la 
probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către 
comisia de admitere judeţeană, a listei candidaţilor 
declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe 
de aptitudini
Validarea 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
Înscrierea candidaţilor admişi pe locurile pentru care 
se susţin probele de aptitudini

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



6 iunie 2008

16 iunie 2008

15 mai 2008 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

10 iunie 2008

12-14 iunie 2008

16 -17 iunie 2008

12-20 iunie 2008

12 - 21 iunie 2008

13 -22 iunie 2008

23 iunie 2008

24 iunie 2008

25 iunie 2008

26 iunie 2008

27 iunie 2008

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, în format electronic, către Centrul 
Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au 
promovat probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a 
candidaţilor pentru învăţământul special

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 şi profesional de 
stat, pentru candidaţii care nu împlinesc 18 ani până la data de 14 

septembrie 2008 inclusiv
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
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 şi 
profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care 
nu împlinesc 18 ani până la data de 14 septembrie 
2008 inclusiv



28 iunie 2008

29 iunie 2008

30 iunie -8 iulie 2008

1-9 iulie 2008

4 iulie 2008

5-6 iulie 2008

7 iulie 2008

8 iulie 2008

10 iulie 2008

12 iulie 2008

14 iulie 2008

30 iunie -18 iulie 2008

19 iulie 2008

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor 
cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile 
respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile 
de învăţământ liceal şi profesional de stat din 
judeţ/municipiul Bucureşti.
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal 
şi profesional a listei candidaţilor repartizaţi în acea 
unitate

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal şi profesional de 
stat, pentru candidaţii care nu împlinesc 18 ani până la data de 14 

septembrie 2008 inclusiv
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
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor 
listate şi corectarea eventualelor erori
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează 
probe de aptitudini sau probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de 
limbă maternă

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la 
probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii.
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care 
au fost respinşi la liceele/clasele care organizează 
probe de aptitudini.
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care 
au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau de limbă maternă
Transmiterea noilor baze de date la centrul de 
admitere judeţean 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 învăţământ liceal şi profesional de stat
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal 
şi profesional 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 învăţământ liceal şi 
profesional de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în 
urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două 
etape ale admiterii



21 -23 iulie 2008

1 august 2008

1-5 septembrie 2008

1-10 septembrie 2008

12 septembrie 2008

Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă

1 mai 2008

15 iulie 2008

24-26 iulie 2008

28-30 iulie 2008

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 şi profesional de 
stat, pentru candidaţii care nu împlinesc 18 ani până la data de 14 

septembrie 2008 inclusiv
Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor 
de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

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
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 
rezultatelor repartizării

Anunţarea centrului special de înscriere pentru 
candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani 
până la data de 14 septembrie 2008 inclusiv
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral 
sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile 
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
data de 14 septembrie 2008 inclusiv
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă 
redusă a candidaţilor din seriile anterioare care 
împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 14 
septembrie 2008 inclusiv
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au 
împlinit vârsta de 18 ani până la data de 14 
septembrie 2008 inclusiv, pe locurile
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