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ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul 

şcolar 2022 - 2023 
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 10 septembrie 2021 

 
Având în vedere: 
- prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările  ulterioare; 
- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor); 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind 
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare; 

- Referatul de aprobare nr. 417/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de ordin privind organizarea 
şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023, 

şi în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

 
ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 
ART. 1 

(1) Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 2023, prevăzut în 
anexa nr. 1. 

(2) Calendarul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru admiterea în toate unităţile de învăţământ liceal 
de stat, precum şi pentru admiterea în unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze 
provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere conform 
prevederilor prezentului ordin. 

ART. 2 
(1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 

2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în unităţile de 
învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, care optează să 
organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin. 

(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 
precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, 
care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la 
învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/ 
un domeniu de pregătire/ specializare/ calificare profesională la alta/ altul, nu participă la procesul de 
admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023. Pentru continuarea studiilor de către aceşti 
absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei. 

(4) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar 
nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul 
liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023. 



2 

(5) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2. 
(6) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului 

admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023. 
(7) În procesul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023, şedinţele/ acţiunile 

de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, 
precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi 
de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de 
comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). Diriginţii claselor a VIII-a au obligaţia de a 
informa şi a oferi consultanţă absolvenţilor clasei a VIII-a şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora 
pe parcursul derulării acestor acţiuni. 

(8) Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023, inspectoratele 
şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a 
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul 
special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat 
respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1 - 2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea 
prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi. Informaţiile referitoare la locurile distinct 
alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES: condiţiile de înscriere, data-limită 
de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broşura de admitere. 

(9) Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de 
orientare şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi 
asistenţă educaţională se depun, de către candidaţii care optează pentru admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii 
cu CES, la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, în termenul precizat în Calendarul admiterii 
în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023, prevăzut în anexa nr. 1. 

(10) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023, 
repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape. 

(11) La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere,  participă numai elevii care 
au susţinut evaluarea naţională. 

(12) Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în 
unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, 
desfăşurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul 
liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023, prevăzut în anexa nr. 1. 

(13) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale 
prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 
liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de 
admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă. 

(14) Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (13), se referă la media de admitere 
a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării 
computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa 
respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidaţii rromi şi 
pentru candidaţii cu CES. 

(15) Prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor 
speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului 
admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului 
legal al elevului. În situaţia în care prin redistribuirea candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul 
maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(16) Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ liceal la care au fost admişi 
candidaţii se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul 
şcolar 2022 - 2023. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) şi 
certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii 
de învăţământ învestit cu astfel de competenţe. 

(17) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus 
dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care nu au participat 
sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au 
fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru 
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023. 

(18) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (17) în a doua etapă de admitere în învăţământul 
liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 
18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 se realizează de către comisia de 
admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate 
conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată 
pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ. 

(19) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (11) în prima etapă de admitere 
computerizată, după rezolvarea situaţiilor speciale şi după a doua etapă de admitere, se repartizează şi 
absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media 
de admitere conform pct. I din  anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

(20) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (19) se realizează de către comisia 
judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a 
claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor 
de învăţământ.  

(21) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează 
solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 de înscriere în clasa a IX-a 
din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului 
Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 - până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2022 - 2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din 
anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea 
naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. 

(22) Comisia naţională de admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea 
organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023. 

(23) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea 
candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de 
învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de 
admitere. Comisia naţională de admitere stabileşte, prin procedură, şi modalităţile de completare a 
opţiunilor şi de transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare 
a rezultatelor acestor candidaţi. 

ART. 3 
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2022 - 2023 în liceele vocaţionale 

se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de 
aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3. 

(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar şi pentru specializarea filologie de la liceul 
Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru 
aceşti candidaţi se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2. 

(3) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
aptitudini există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la 
etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au 
susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă. 
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(4) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sau 
maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie 
pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care 
candidaţii au susţinut probele respective. 

ART. 4  
(1) Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi 

şi repartizaţi computerizat, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, 
în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere 
specifică. 

(2) În cazul în care după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare există candidaţi 
admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi 
candidaţi care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei 
finale de admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică. 

(3) Calculul mediei finale de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare 
se face în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 

ART. 5 
(1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2022 - 2023 

în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în conformitate cu 
Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută 
în anexa nr. 4. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi 
moderne în regim bilingv pentru începători nu se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. 
Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele sau 
grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători şi vor menţiona în broşura 
de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Admiterea 
candidaţilor la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se 
face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de 
opţiuni. 

(3) Candidaţii care, pe parcursul învăţământului gimnazial, promovează examene cu recunoaştere 
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi 
echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. 

(4) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în 
regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de 
competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de 
referinţă pentru limbi. În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea 
certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul, se poate recunoaşte şi 
echivala şi adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia respectivă, însoţită de fişa rezultatelor obţinute. 

(5) Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la examenele 
menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 
lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor 
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul 
examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele 
obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, 
organizate de instituţiile prevăzute în lista menţionată, numai pentru limba modernă la care fiecare 
instituţie are deja examene prevăzute în listă. 

(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu 
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform 
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prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. 

(7) Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune 
la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza 
diplomei emise de Ministerul Educaţiei, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în 
regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut distincţia respectivă. 

(8) Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ cu 
predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim 
bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba respectivă şi li se echivalează cu nota 
10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a 
limbii moderne în regim bilingv. Această prevedere se aplică şi candidaţilor care au promovat cel puţin 
una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ din străinătate, având ca limbă de predare limba 
modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv. 

(9) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (8), dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare 
o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate. 

ART. 6  
(1) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională 

la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua 
în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali 
ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de 
părinte sau reprezentantul legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării 
computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de 
calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în 
calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul 
liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 

(2) În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi 
pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 
2022 - 2023, părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) pot solicita, în scris, 
stabilirea mediei la evaluarea naţională luând în calcul şi rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. 

ART. 7 
(1) Unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, pot 

opta să organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere a absolvenţilor clasei a VIII-a, pe locurile pe 
care le-au alocat pentru admiterea în învăţământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin. 

(2) La solicitarea unităţilor de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate, care optează pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere a absolvenţilor clasei a 
VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învăţământul liceal, conform prevederilor 
prezentului ordin, inspectoratele şcolare includ oferta de şcolarizare în clasa a IX-a a acestora în aplicaţia 
informatică utilizată pentru repartizarea computerizată. 

(3) Unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, care 
optează pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere a absolvenţilor clasei a VIII-a pe 
locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învăţământul liceal, conform prevederilor prezentului 
ordin, au obligaţia de a transmite inspectoratului şcolar, odată cu solicitarea menţionată la alin. (2), toate 
informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în liceu, care trebuie să fie incluse în broşura de 
admitere, la care se vor adăuga şi informaţiile cu privire la taxa de şcolarizare. 

(4) Inspectoratele şcolare includ în broşura de admitere toate informaţiile menţionate la alin. (3), 
precum şi codurile de înscriere alocate fiecărei unităţi de învăţământ. 

(5) Codurile de înscriere, formate din 3 cifre, se alocă pentru fiecare unitate de învăţământ liceal 
particular, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare (pentru clasele cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale). Pentru a evita confuziile şi greşelile de completare a fişelor de 
înscriere, codurile pentru specializările de la aceste unităţi de învăţământ liceal se vor alege dintr-un 
interval diferit de intervalul în care se află codurile pentru unităţile de învăţământ liceal de stat: de 
exemplu, codurile pentru unităţile de învăţământ de stat vor fi între 100 şi 300, iar codurile pentru 
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unităţile de învăţământ particular între 400 şi 500. 
(6) Admiterea în unităţile de învăţământ liceal particulare, autorizate să funcţioneze provizoriu sau 

acreditate, care nu au optat pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere conform 
prevederilor prezentului ordin se face în conformitate cu metodologia şi calendarul stabilite de către 
fiecare unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(7) La încheierea tuturor etapelor de admitere prevăzute în prezentul ordin, unităţile de învăţământ 
liceal particular menţionate la alin. (6) au obligaţia de a introduce în Sistemul informatic integrat al 
învăţământului din România (SIIIR) toţi elevii înmatriculaţi în unitatea de învăţământ, în clasa a IX-a. 

ART. 8 
(1) În etapele procesului de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, care 

presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi 
prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale). 

(2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul 
admiterii în învăţământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, judeţul de provenienţă, şcoala 
de provenienţă, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de 
absolvire, unitatea de învăţământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste 
informaţii se afişează în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al 
inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei. 

(3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a unităţilor de 
învăţământ/inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se realizează după împlinirea 
termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de 
învăţământ/inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data 
afişării. 

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător. 

ART. 9 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă. 
ART. 10 
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, 

Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 
învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

ART. 11 
Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 

------------ 
*) Anexele nr. 1 - 5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 bis, care se poate 

achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti. 
 

ART. 12 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
p. Ministrul educaţiei, 
Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 
 

Bucureşti, 30 august 2021. 
Nr. 5.150. 
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Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 
 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
pentru anul școlar 2022-2023 

DATA 
LIMITĂ/ 

PERIOADA 

 
EVENIMENTUL 

A. Pregătirea admiterii 

7 februarie 2022 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și 
organizarea admiterii 

1 martie 2022 

Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de 
verificare a cunoștințelor de limbă maternă 
 
Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în 
clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de 
aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

9 mai 2022 

Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, 
domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică 
 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, 
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 
 
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel 
județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul 
informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, 
după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt 
asociați 
 
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea 

9 - 13 mai 2022 

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile 
legate de admitere 
 
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, 
precum și a școlilor arondate fiecărui centru 
 
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului 
ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și 
părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul 
liceal pentru anul școlar 2022-2023, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon 
dedicate admiterii 

20 mai 2022 Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în 
versiune electronică și tipărită 

16 mai – 3 iunie 2022 
Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de 
admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace 
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.) 

8 iunie 2022 

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de 
absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, 
cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completare acestor informații în aplicația 
informatică centralizată 

9 iunie 2022 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către 
Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire 
ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice 
completării acestor date în aplicația informatică centralizată 
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30 iunie 2022 

Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de 
date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică 
centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice 
 
Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care 
optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la 
proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de 
proveniență 

1 iulie 2022 

Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității 
de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile 
generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a 
VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică 
centralizată 

1 iulie 2022 Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a 
VIII-a 

B. Probele de aptitudini 

11 – 13 mai 2022 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care 
doresc să participe la probe de aptitudini 

16 – 17 mai 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini 
18 – 20 mai 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini 

23 mai 2022 

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 
 
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice 
privind contestarea probelor) 

27 mai 2022 

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini 
 
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a 
municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin 
completarea acestora în aplicația informatică centralizată 

8 iunie 2022 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către 
unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor 
corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor 
specifice în aplicația informatică centralizată 
 
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor 
candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților 
corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată 

30 iunie 2022 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către 
unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date 
județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată 

1 iulie 2022 

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei 
candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și 
comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din 
aplicația informatică centralizată 

4 iulie 2022 

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților 
care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților 
care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și 
candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, 
li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru 
completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată 
 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților 
declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, 
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 
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C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

11 – 13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care 
doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

16 – 17 mai 2022 

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă 
NOTĂ: 
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la 
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în 
limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea 
în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație 
internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 
23 mai 2022. 

18 – 20 mai 2022 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

23 mai 2022 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă 
 
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau 
maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

27 mai 2022 

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă 
 
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu 
rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, 
prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată 

30 – 31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au 
susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

3 iunie 2022 
Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat 
la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de 
învățământ de proveniență 

8 iunie 2022 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format 
electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat 
probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor 
acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în 
aplicația informatică centralizată 

D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

8 aprilie 2022 

Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități 
privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi 
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale 
pentru rromi 
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire 

27 mai 2022 

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă 
 
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-
line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ 
din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. 
Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației 
rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită 
eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă 
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27 mai 2022 

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de 
apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii 
elevilor pe locurile speciale pentru rromi. 
 
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade 
nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2022-2023! 

09 mai 2022 Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru 
fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) 

04 – 05 iulie 2022 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 
locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 
VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din 
fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa 
listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și 
listarea fișelor corectate din calculator 
 
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

07 iulie 2022 

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor 
candidaților. 
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o 
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor 
completate în fișa de înscriere. 
 
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au 
fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, 
pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de 
repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria 
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de 
învățământ de masă 

08 aprilie 2022 

Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean/ al 
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care 
atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului. 
NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, 
conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările 
ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile 
de învățământ de masă. 

08 aprilie 2022 

Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ 
de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis 
CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în 
vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă. 

09 mai 2022 
Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații 
elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare). 

27 mai 2022 

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, 
privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru 
elevii cu CES. 
 
NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze 
pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în 
calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și 
profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori 
reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 
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04 – 05 iulie 2022 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe 
locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către 
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. 
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de 
către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea 
eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din 
calculator 
 
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

07 iulie 2022 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de 
învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților. 
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face 
computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și 
pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. 
 
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum 
și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au 
fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la 
prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru 
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

F. Admiterea candidaților pentru învățământul special 

04 – 06 iulie 2022 

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special  
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al 
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 3 iunie 
2022. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a 
candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia 

G. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria 
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2022-2023 

4 - 11 iulie 2022 

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 
 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
 
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să 
participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii 
stabilite de Comisia națională de admitere 
 
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații 
nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților 
cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul 
pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată 
și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru 
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2022-2023, completează opțiunile 

4 - 11 iulie 2022 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a 
datelor din fișele de înscriere 

4 - 11 iulie 2022 

Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de 
calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor 
corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică 
centralizată 
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12 iulie 2022 

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de 
admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu 
participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația 
informatică centralizată 
 
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni 
originale la centrul de admitere județean/al municipiului București 

12 iulie 2022 
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București 
la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării 
operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată 

13 iulie 2022 

Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în 
baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care 
se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de 
admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia 
națională 

13 iulie 2022 
Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică 
centralizată 

14 iulie 2022 Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023 

14 iulie 2022 

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 
 
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de 
învățământul liceal din județ/municipiul București 

15 – 20 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați 

20 iulie 2022 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în 
urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere 

21, 22 și 25 iulie 2022 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor 
speciale apărute după etapa de repartizare computerizată 

H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și 
pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 

2022-2023 

25 iulie 2022 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate 
candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare 
și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori 
maternă 

26 iulie 2022 

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale 
pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în 
unitățile de învățământ de masă 

27 – 28 iulie 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă 

28 - 29 iulie 2022 
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații 
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1 – 3 august 2022 

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima 
etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților 
care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a 
candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de 
limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au 
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite 
motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale 
pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în 
unitățile de învățământ de masă. 
Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 
națională. 
Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct 
alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea 
pe locurile destinate acestora care au rămas libere după 

4 – 5 august 2022 

Repartizarea candidaților din etapa a adoua, de către comisia de admitere județeană/a 
municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către 
comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul 
inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de 
învățământ până la data 

6 august 2022 Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin 
confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu 
frecvență redusă 

9 mai 2022 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023 

4 iulie 2022 
Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru 
candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2022 - 2023 

14-15, 
 18-20 iulie 2022 

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile 
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 
2022 - 2023 

21, 22 și 25 iulie 2022 
Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023 pe locurile de la învățământul seral și 
cu frecvență redusă 

 
NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie 
inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor 
limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 
2022-2023 
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Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 
 
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul 

școlar 2022-2023 
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților 

învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională 
susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor 
a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 
𝑀𝑀𝑀𝑀  = 0,2  ×  𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 + 0,8  × 𝐸𝐸𝐸𝐸∗ 

unde: 
MA = media de admitere; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. 

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba 
și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul 
rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor 
candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte 
sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se 
depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești 
candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba 
de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în 
limbile minorităților naționale. 

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal 
vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2022-2023 

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, 
media finală de admitere se calculează astfel: 

  (3 APT + MA)/4  =  MFA, 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 
MFA = media finală de admitere. 
2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:  
    (APT + MA)/2  =  MFA, 
unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 
MFA = media finală de admitere. 
3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:  
   0,2 MA + 0,8 NP  = MFA, 
unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și 
Matematică; 
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 
MFA = media finală de admitere. 
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NOTĂ 
 

• Informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 pot fi obținute de pe pagina de 
web a Inspectoratului Școlar Județean Mureș (www.edums.ro), secțiunea Admitere 
în clasa a IX-a 

 
 

• Informații suplimentare privind metodologia de organizare și desfășurare și 
structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale pot fi 
obținute de pe pagina de web a Inspectoratului Școlar Județean Mureș 
(www.edums.ro), secțiunea Admitere în clasa a IX-a 

 
 

• Informații suplimentare privind metodologia de organizare și desfășurare și 
structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru 
admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pot 
fi obținute de pe pagina de web a Inspectoratului Școlar Județean Mureș 
(www.edums.ro), secțiunea Admitere în clasa a IX-a 

 
 

• Informații suplimentare privind metodologia de organizare și desfășurare a probei 
de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au 
studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2022-
2023 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților 
naționale pot fi obținute de pe pagina de web a Inspectoratului Școlar Județean 
Mureș (www.edums.ro), secțiunea Admitere în clasa a IX-a 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - ZI 
pentru anul şcolar 2022 - 2023 conform Planului de şcolarizare aprobat de M.E. 

Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 

Domeniu de pregătire 
Specializare Intensiv Cod 

Limba 
de 

predare 

Număr 
locuri 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii 
rromi 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii cu 
CES 

Ultima 
medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

1.  COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TÂRGU MUREȘ 
      -  Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Bernády György 
nr. 12, 

loc. Târgu Mureş 
tel./fax.: 

0365 – 882831 

  

Matematică - informatică Limba engleză 101 R. 26 1 1 9,02 
Matematică - informatică Informatică 102 R. 26 1 1 8,70 
Științe ale naturii Limba engleză 103 R. 52 2 2 8,75 
Științe ale naturii   104 R. 26 1 1 8,75 
Științe ale naturii   105 G. 26 1 1 7,22 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

  Științe sociale Limba engleză 106 R. 26 1 1 8,07 
Științe sociale Limba germană 107 R. 26 1 1 8,07 

2.  LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Bolyai  
nr. 3, 

loc. Târgu Mureș 
tel. 0365 – 882749   

Matematică - informatică Informatică 108 M. 26 1 1 8,05 
Matematică - informatică Limba engleză 109 M. 26 1 1 8,05 
Științe ale naturii Limba engleză 

110 
M. 39 

2 2 8.76 
Științe ale naturii Limba germană M. 13 
Științe ale naturii   111 M. 26 1 1 8,76 

3.  Științe ale naturii* Limba engleză 
112 

M. 17 
1 1 7,77 *-str. Mihai Viteazu nr. 

15, loc. Târgu Mureș Științe ale naturii* Limba germană M. 9 
- Filiera teoretică/ Profil UMANIST Str. Bolyai  

nr. 3, 
loc. Târgu Mureș 

tel. 0365 – 882749   

Științe sociale Limba engleză 
113 

M. 39 
2 2 8,05 

Științe sociale Limba germană M. 13 

Științe sociale* Limba engleză 114 M. 17 1 1 7,49 *-str. Mihai Viteazu nr. 
15, loc. Târgu Mureș Științe sociale* Limba germană M. 9 

-Filiera vocațională/ Profil TEOLOGIC  
  Teologie romano-catolică 

(probe de aptitudini)* Limba engleză 115 M. 24 1 1 8.20 *-str. Mihai Viteazu nr. 
15, loc. Târgu Mureș 
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Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 

Domeniu de pregătire 
Specializare Intensiv Cod 

Limba 
de 

predare 

Număr 
locuri 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii 
rromi 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii cu 
CES 

Ultima 
medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

4.  COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" TÂRGU MUREȘ 
- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Mihai Viteazul  
nr. 17, 

loc. Târgu Mureș 
tel./fax.: 

0365- 882779 

  

Matematică - informatică Informatică 116 R. 26 1 1 9,18 
Matematică - informatică   117 R. 26 1 1 - 
Științe ale naturii Limba engleză 118 R. 26 1 1 8,90 
Științe ale naturii Limba franceză 

119 
R. 13 

1 1 8,90 
Științe ale naturii Limba germană R. 13 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

  

Științe sociale Limba engleză 120 R. 26 1 1 8,65 
Filologie  
      - bilingv limba engleză 
(probe de verificare) 

  121 R. 26 1 1 8,10 

5.  LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT TÂRGU MUREȘ 

- Filiera vocațională/ Profil TEOLOGIC 
Str. Bolyai  

nr. 3, 
loc. Târgu Mureș,  
tel. 0365 – 730919 

  Teologie reformată 
(probe de aptitudini)   122 M. 24 1 1 8,81 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 
  Științe sociale Limba engleză 123 M. 26 1 1 7,69 

6.  LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MARINESCU" TÂRGU MUREȘ 
- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Gheorghe Marinescu 
nr.15, 

loc. Târgu Mureș 
tel./fax: 

0365 - 882498 

  
Științe ale naturii Limba engleză 124 R. 26 1 1 8,28 
Științe ale naturii   125 R. 26 1 1 8,28 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 
  Științe sociale   126 R. 26 1 1 7,79 

7.  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera vocațională/ Profil PEDAGOGIC Str. Alexandru Papiu 
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Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 

Domeniu de pregătire 
Specializare Intensiv Cod 

Limba 
de 

predare 

Număr 
locuri 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii 
rromi 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii cu 
CES 

Ultima 
medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

  

Învățător – educatoare 
(probe de aptitudini)   127 R. 48 2 2 8,32 Ilarian 

nr.37, 
loc. Târgu Mureș 

tel./ fax: 
0365 - 882694 

Învățător – educatoare 
(probe de aptitudini)   128 M. 24 1 1 7,04 

Educator – puericultor 
(probe de aptitudini)   129 M. 24 1 1 7,79 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

  

Științe sociale Limba engleză 130 R. 26 1 1 7,61 

Științe sociale Limba germană 131 M. 26 1 1 6,78 

Filologie   132 R. 26 1 1 - 
8.  LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ TÂRGU MUREȘ 

- Filiera vocațională/ Profil ARTE VIZUALE 

Str. Revoluţiei  
nr. 9,  

loc. Târgu Mureș tel. 
0365 - 882693, 

fax: 0365 - 882687 

  

Arhitectura, arte 
ambientale si design 

Arhitectura 
(probe de aptitudini)   133 R. 8 1 1 8,46 

Arhitectura, arte 
ambientale si design 

Arhitectura 
(probe de aptitudini)   134 M. 8 1 1 6,67 

Arte plastice, arte 
decorative 

Arte plastice 
(probe de aptitudini)   135 R. 16 1 1 7,44 

Arte plastice, arte 
decorative 

Arte plastice 
(probe de aptitudini)   136 M. 16 1 1 7,85 

- Filiera vocațională/ Profil MUZICĂ 

  
Muzică Mozaic 

(probe de aptitudini)   137 R. 16 1 1 8,31 

Muzică Mozaic 
(probe de aptitudini)   138 M. 16 1 1 6,93 

- Filiera vocațională/ Profil ARTISTIC 

  
Arta actorului Arta actorului 

(probe de aptitudini)   139 R. 8 1 1 6,51 

Arta actorului Arta actorului 
(probe de aptitudini)   140 M. 8 1 1 7,83 
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Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 

Domeniu de pregătire 
Specializare Intensiv Cod 

Limba 
de 

predare 
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speciale 
pentru 
elevii 
rromi 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii cu 
CES 

Ultima 
medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

9.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZÁSZ ADALBERT" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera vocațională/ Profil SPORTIV Str. Pavel Chinezu nr. 
9 A, 

loc. Târgu Mureș, 
tel./fax: 

0365 – 882519 
  

Sportiv Instructor sportiv 
(probe de aptitudini) Mozaic 141 R. 48 2 2 8,64 

Sportiv Instructor sportiv 
(probe de aptitudini) Mozaic 142 M. 48 2 2 8,84 

10.  COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SĂVULESCU" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

Str. Călăraşilor  
nr. 108, 

loc. Târgu Mureș, 
tel./ fax: 

0365 - 882792 

  
Comerț Tehnician în achiziții și 

contractări   143 R. 24 1 1 - 

Economic Tehnician în activități 
economice   144 R. 24 1 1 4,24 

- Filiera tehnologică/ Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA  MEDIULUI 

  

Agricultură Tehnician în agroturism   145 R. 24 1 1 3,55 
Agricultură Tehnician veterinar   146 R. 24 1 1 3,55 

Industrie alimentară Tehnician în industria 
alimentară   147 R. 24 1 1 3,94 

Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția 
calității mediului   148 R. 24 1 1 4,51 

11.  COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TÂRGU MUREȘ 
- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

Str. Călimanului  
nr. 1,  

loc. Târgu Mureș, 
tel. : 0365 -882796, 
fax: 0365- 730975 

  

Turism şi alimentaţie Tehnician în turism   149 R. 48 2 2 7,52 

Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie   150 R. 24 1 1 - 

Economic Tehnician în activități 
economice   151 R. 48 2 2 7,11 

Comerț Tehnician în activități de 
comerț   152 R. 24 1 1 7,03 

Economic Tehnician în administrație   153 R. 24 1 1 7,11 
12.  LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL PERSU" TÂRGU MUREȘ 
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Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 

Domeniu de pregătire 
Specializare Intensiv Cod 

Limba 
de 

predare 

Număr 
locuri 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii 
rromi 

Locuri 
speciale 
pentru 
elevii cu 
CES 

Ultima 
medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

Str. Milcovului, 
nr.1-5 

Târgu Mureș 
telefon: 0365-730964 

  Mecanică Tehnician transporturi   154 R. 24 1 1 4,14 
- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Economic Tehnician în activități 
economice   155 R. 12 1 1 - 

  Economic Tehnician în administrație   156 R. 12 1 1 - 
13.  LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 
Str. Gheorghe Doja  

nr.13, 
loc. Târgu Mureș  

tel./ fax: 0365 -882487 

  Comerț Tehnician în activități de 
comerț   157 R. 24 1 1 3,97 

  Comerț Tehnician în activități de 
comerț   158 M. 24 1 1 5,67 

14.  LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTROMUREȘ" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

Str. Livezeni  
nr.5, 

loc. Târgu Mureș, 
tel./fax 0365-730969 

  Electronică 
automatizări Tehnician în automatizări   159 R. 24 1 1 5,36 

  Electronică 
automatizări Tehnician în automatizări   160 M. 24 1 1 6,44 

  Electronică 
automatizări 

Tehnician operator tehnică de 
calcul   161 M. 24 1 1 - 

  Electric Tehnician în instalații electrice   162 R. 24 1 1 5,35 
- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Turism şi alimentaţie Tehnician în hotelărie   163 R. 48 2 2 6,16 

  Turism şi alimentaţie Tehnician în hotelărie   164 M. 24 1 1 6,50 

  Economic Tehnician în activități 
economice   165 M. 24 1 1 6,20 
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crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 

Domeniu de pregătire 
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de 
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elevii 
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medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

15.  LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

B-dul 1848  
nr. 55,  

loc. Târgu Mureș, 
tel. 0365 – 730962 
fax. 0365 – 730961 

  Electric Tehnician electrician 
electronist auto   166 R. 24 1 1 4,70 

  Mecanică Tehnician transporturi   167 R. 24 1 1 3,26 
  Mecanică Tehnician proiectant CAD   168 M. 24 1 1 - 

  Electric Tehnician electrician 
electronist auto   169 M. 24 1 1 - 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Turism şi alimentaţie Organizator banqueting   170 R. 24 1 1 4,22 

  Turism şi alimentaţie Organizator banqueting   171 M. 24 1 1 5,84 

16.  LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLASIU" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

Str. Gheorghe Marinescu 
nr.62, 

loc. Târgu Mureș, 
tel. 0265-215011 

fax 0365-730990 

  Chimie industrială Tehnician chimist de laborator   172 R. 12 1 1 - 

  Producţie media Tehnician operator procesare 
text/imagine   173 R. 12 1 1 - 

- Filiera tehnologică/ Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA  MEDIULUI 

  Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția 
calității mediului   174 M. 24 1 1 - 

17.  LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC Str. Victor Babeș 
nr. 11, 

loc. Târgu Mureș 
tel/fax: 

0365 730 963 
  Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
Tehnician desenator pentru 
construcții și instalații   175 M. 24 1 1 4,29 
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crt. 

Unitate de învățământ/ 
Filiera/ Profil/ 
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de 
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Ultima 
medie 
Admitere 
2021 

Date identificare şcoli 

18.  LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN VUIA" TÂRGU MUREȘ 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

Str. Gheorghe Doja 
nr.102, 

loc. Târgu Mureș,  
tel. 0365-730972 
fax 0365-730973 

  Estetica şi igiena 
corpului omenesc Coafor stilist   176 R. 24 1 1 4,26 

  Estetica şi igiena 
corpului omenesc Coafor stilist   177 M. 24 1 1 4,28 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

  Electric Tehnician electrician 
electronist auto   178 R. 12 1 1 - 

  Electric Tehnician electrician 
electronist auto   179 M. 12 1 1 - 

  Mecanică Tehnician transporturi   180 R. 12 1 1 - 

  Mecanică Tehnician transporturi   181 M. 12 1 1 - 
19.  COLEGIUL "PETRU MAIOR" REGHIN 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Gării 
nr. 20, 

loc. Reghin, 
tel./fax 

0265 – 512706 

    Matematică - informatică Limba engleză 182 R. 26 1 1 6,27 
    Matematică - informatică   183 M. 13 1 1 7,51 

    Științe ale naturii Limba engleză 184 R. 26 1 1 6,56 
    Științe ale naturii   185 R. 26 1 1 6,56 

    Științe ale naturii   186 M. 13 1 1 6,04 
- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Filologie   187 R. 26 1 1 - 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 
  Economic Tehnician în administrație   188 R. 24 1 1 6,84 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

  Electronică 
automatizări 

Tehnician operator tehnică de 
calcul   189 R. 24 1 1 6,16 
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crt. 
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20.  LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" REGHIN 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Vânătorilor 
nr. 29,  

loc. Reghin, 
tel./fax:  

0265 – 521116 

    Matematică - informatică Limba engleză 190 R. 26 1 1 4,65 

    Științe ale naturii Limba engleză 191 R. 26 1 1 6,48 
- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Științe sociale   192 R. 26 1 1 7,10 
    Științe sociale   193 M. 13 1 1 4,84 

    
Filologie  
      -bilingv: Limba engleză 
(probe de verificare) 

  194 R. 26 1 1 7,29 

    Filologie   195 M. 13 1 1 3,67 
- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Turism şi alimentaţie Tehnician în turism   196 R. 24 1 1 - 
  Turism şi alimentaţie Tehnician în turism   197 M. 24 1 1 6,20 

21.  LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN BOJOR" REGHIN 

- Filiera tehnologică/ Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA  MEDIULUI 

Str. Râului  
nr. 16,  

loc. Reghin, 
tel./ fax:  

0365 –410936 

  Agricultură Tehnician în agroturism   198 R. 24 1 1 - 

  Industrie alimentară Tehnician în industria 
alimentară   199 R. 12 1 1 5,33 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Economic Tehnician în activități 
economice   200 R. 24 1 1 6,08 

  Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie   201 R. 12 1 1 5,89 
22.  LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA" DEDA 

- Filiera teoretică/ Profil REAL Str. Principală 
nr. 422,      Științe ale naturii   202 R. 26 1 1 3,45 
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- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC loc. Deda, 
tel/fax:  

0265 – 556350   Fabricarea produselor 
din lemn 

Tehnician în prelucrarea 
lemnului   203 R. 24 1 1 3,57 

23.  LICEUL SILVIC GURGHIU 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 
Str. Republicii  

nr. 4, 
loc. Gurghiu , 

tel/fax:  
0265 – 536004 

    Filologie   204 R. 26 1 1 4,16 

- Filiera tehnologică/ Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA  MEDIULUI 

  Silvicultură Tehnician în silvicultură și 
exploatări forestiere   205 R. 24 1 1 3,54 

24.  LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT 
- Filiera teoretică/ Profil REAL Str. Mihai Eminescu  

nr. 9A,  
loc. Iernut , 

tel. 0265 - 471420 

    Științe ale naturii   206 R. 26 1 1 3,52 
- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

  Electric Tehnician în instalații electrice   207 R. 24 1 1 4,33 
25.  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Crinului  
nr. 2,  

loc. Luduş ,  
tel. 0265 – 411366, 

fax: 0265 – 413450 

    Matematică - informatică   208 R. 26 1 1 4,56 

    Științe ale naturii Limba engleză 209 R. 26 1 1 5,35 
    Științe ale naturii   210 R. 26 1 1 5,35 

    Științe ale naturii   211 M. 26 1 1 3,92 
- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Filologie Limba franceză 212 R. 26 1 1 6,39 
- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 

  Mecanică Tehnician mecatronist   213 R. 24 1 1 3,39 
  Electric Tehnician în instalații electrice   214 R. 24 1 1 3,76 
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26.  LICEUL TEORETIC "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI 

- Filiera teoretică/ Profil REAL Str. Nirajului 
nr. 3, 

loc. Miercurea Niraj, 
tel/fax: 

0265 – 576057 

    Științe ale naturii Limba engleză 215 M. 26 1 1 5,68 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 
    Filologie Limba engleză 216 M. 26 1 1 4,86 

27.  LICEUL TEORETIC "SAMUIL MICU" SĂRMAȘU 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 
Str. Republicii  

nr. 98,  
loc. Sărmaşu, 

tel. 0265 - 421262 

    Științe ale naturii   217 R. 26 1 1 5,45 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Filologie   218 R. 26 1 1 5,69 
28.  LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL GHEORGHE" SÂNGEORGIU DE PĂDURE 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 
Str. Rhédey Claudia  

nr. 2, 
loc. Sângeorgiu de 

Pădure 
tel. 0265-578306 

    Științe ale naturii   219 M. 13 1 1 - 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 
    Filologie   220 M. 13 1 1 4,21 

    Filologie   221 R. 26 1 1 - 
29.  COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHIȘOARA 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. 1 Decembrie 1918 
nr. 31, 

loc. Sighişoara, 
tel. 0265- 771375 
fax. 0265 -772396 

    Matematică - informatică Informatică 222 R. 26 1 1 7,86 

    Matematică - informatică Informatică 223 M. 13 1 1 - 
    Științe ale naturii   224 R. 26 1 1 6,04 

    Științe ale naturii   225 M. 13 1 1 4,91 
- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Filologie Limba engleză 226 R. 26 1 1 6,26  
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    Filologie Limba germană 
227 

M. 13 
1 1  4,52 

    Filologie Limba engleză M. 13 

- Filiera teoretică/ Profil SPORTIV 

  Sportiv Handbal 
(probe de aptitudini)   228 R. 24 1 1 7,87  

30.  LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHIȘOARA 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Scării  
nr.5 - 6,  

loc. Sighişoara  
tel/fax: 

 0265-772789  

    Matematică - informatică   229 R. 26 1 1  5,45 

    Matematică - informatică   230 G. 26 1 1  7,65 
    Științe ale naturii   231 R. 26 1 1  6,10 

- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Filologie Limba engleză 232 R. 26 1 1  5,18 

    Filologie Limba engleză 233 G. 26 1 1  5,37 
31.  

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIȘOARA 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 
Str. Tache Ionescu 

nr. 18 , 
loc. Sighişoara, 

tel. 0265 – 771742 
fax 0265-772232 

  Mecanică Tehnician proiectant CAD   234 R. 24 1 1  - 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Economic Tehnician în activități 
economice   235 R. 24 1 1 - 

32.  
LICEUL TEHNOLOGIC "DOMOKOS KAZMER" SOVATA 

- Filiera teoretică/ Profil REAL Str. Principală 
nr. 54 B, 

loc. Sovata, 
tel./ fax. 

    Matematică - informatică Limba engleză 236 M. 13 1 1 5,39 
    Științe ale naturii Limba engleză 237  M. 13 1 1 - 
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- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 0265 - 570219 

    Științe sociale Limba engleză 238 M. 26 1 1 5,19 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

  Comerț Tehnician în activități de 
comerț   239 M. 12 1 1 6,36 

  Turism şi alimentaţie Tehnician în turism   240 M. 12 1 1 5,30 

33.  LICEUL TEORETIC "ANDREI BÂRSEANU" TÂRNĂVENI 

- Filiera teoretică/ Profil REAL 

Str. Republicii  
nr. 15, 

loc. Târnăveni , 
tel./fax  

0265 - 446150 

    Științe ale naturii   241 R. 52 1 1 6,12 

    Științe ale naturii   242 M. 26 1 1 5,81 
- Filiera teoretică/ Profil UMANIST 

    Filologie   243 R. 26 1 1 6,72 
    Filologie   244 M. 26 1 1 6,53 

    Științe sociale   245 R. 26 1 1 6,29 
34.  LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI 

- Filiera tehnologică/ Profil SERVICII 

Str. Republicii  
nr. 30, 

loc. Târnăveni , 
tel./fax.  

0265 - 446003 

  Economic Tehnician în administrație   246 R. 24 1 1 5,02 

- Filiera tehnologică/ Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA  MEDIULUI 

  Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția 
calității mediului   247 R. 24 1 1  3,29 

- Filiera tehnologică/ Profil TEHNIC 
  Mecanică Tehnician transporturi   248 R. 24 1 1  - 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - SERAL 
Nr. 
Crt. 

Unitatea de învățământ  şi 
localitatea Filiera Profil/Domeniul Specializare/ 

Calificarea profesională 
Limba de 
predare 

Nr. Locuri 
clasa a IX-a, 

seral 

1. LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL 
PERSU" TÂRGU MUREȘ Tehnologică  Mecanică Tehnician transporturi R 28 

2. 
LICEUL TEHNOLOGIC 

"GHEORGHE ȘINCAI" TÂRGU 
MUREȘ 

Tehnologică Mecanică Tehnician proiectant CAD R 28 

3. LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE 
NETEA" DEDA Tehnologică Fabricarea produselor 

din lemn 
Tehnician în prelucrarea 

lemnului R 28 

4. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 
SIGHIȘOARA Teoretică Umanist Științe sociale R 28 

 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – FRECVENȚĂ REDUSĂ 
Nr. 

Crt. Unitatea de învățământ  şi localitatea Filiera Profilul 
Specializarea/ Calificarea 

profesională 
Limba de 
predare 

Nr. locuri clasa a IX-a, 
frecvență redusă 

1. LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 
BRÂNCUȘI" TÂRGU MUREȘ Teoretică Umanist Științe sociale R 28 

 

 Notă : Candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, se pot înscrie 
în învățământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvență redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la Centrul special 
de înscriere organizat la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureş, str. Victor Babeș, nr. 11, tel. /fax 0365 730963. 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 
AUTORIZATE SAU ACREDITATE, CARE ORGANIZEAZĂ ADMITERE IN CLASA A IX-A 

Nr
. 
Cr
t. 

 
Liceul, localitatea şi profilul de pregătire 

Limba 
de 

predare 

zi, seral, 
frecvenţă 
redusă 

Locuri 
clasa a 
IX-a 

 
Date identificare şcoală 

 
1 

 LICEUL TEORETIC “DR. LIND” CÂMPENIŢA 
 
REAL 

 
- Ştiinţe ale naturii 

 
R 

 
Zi 

 
15 

loc. Câmpeniţa 
nr. 222 

tel./fax 0265 – 324332 
Taxa de școlarizare: 4800 RON pentru anul școlar 2022-2023. 
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PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 
pentru admiterea în clasa a IX-a în clasele cu program BILINGV de predare 

a unei limbi moderne de circulaţie internaţională 
  

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR  DE LIMBI MODERNE pentru ADMITEREA  în 
clasele a IX-a/bilingv se va organiza în județul Mureș doar pentru disciplina Limba Engleză având în vedere că 
nu există clase liceale cu regim de predare bilingv a altor limbi moderne. Conform Ordinului M.E. nr. 
5.150/31.08.2021, Calendarul prevede următoarele etape organizate astfel: 
 
 11-13 mai 2022 – eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care 
doresc să participe la aceste probe; 
 16-17 mai 2022 – înscrierea candidaților la secretariatele centrelor de examinare; 
Unitățile școlare gimnaziale care prezintă viitori absolvenți ce doresc înscrierea la această examinare vor 
centraliza nominal candidații, dosarele cu documentele și fișele de înscriere și le vor depune la secretariatele 
centrelor de examinare. 
18 mai 2022 – desfășurarea probelor   ora 900 proba scrisă, 60 minute; 
                                                              ora 1100 proba orală; 

        în următoarele centre de examinare:  
                          Colegiul Național ,,Unirea” Târgu-Mureș 
                          Liceul Tehnologic ,,Lucian Blaga” Reghin 
23 mai 2022 – afișare rezultate; etapa de contestații. 
 
Recunoașterea și echivalarea rezultatelor altor examene de verificare lingvistică în limba engleză 
recunoscute de către M.E. se pot realiza la cerere dacă certificatul obținut validează la nivel de competență 
lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi 
și se va realiza în aceste unități conform metodologiilor amintite anterior, rezultatele fiind anunțate asemenea. 
Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere 
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi 
moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 23 
mai 2022. 
 
Pentru admiterea la clasele cu predare în regim intensiv a limbilor moderne se vor organiza probe de 
departajare în unitățile liceale, cu aceeași structură de examen, doar dacă numărul candidaților pentru 
aceste clase depășește numărul de locuri prevăzut. (Articolul 7, Anexa 4, O.M.E. 5.150/2021). 
Alte informații sunt de regăsit în Anexa 4 a O.M.E. 5.150/2021, pe adresa www.edums.ro / Admitere, iar 
informațiile specifice desfășurării probelor vor fi afișate corespunzător la avizierele unităților organizatoare. 
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CALENDARUL PROBELOR DE APTITUDINI 
 
 

Centru de examen /  
Unitatea de învățământ 

Specializarea Data/perioada Ora 

 
Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș 

Muzică instrumentală – proba de instrument 18 mai 2022 
 

9:00 

Muzică – canto clasic, popular – probele I, 
II, III 

18 mai 2022 10:00 

Arte plastice  
(pentru specializările tehnician pentru tehnici 
artistice și desenator tehnic pentru arhitectură 
și design) – proba de desen 

18 mai 2022 12:00 

Muzică instrumentală – proba de teorie, 
solfegiu, dicteu 

19 mai 2022 
 

9:00 

Arta actorului – probele I, II 
 

19 mai 2022 
 

9:00 

Arte plastice – proba de creație 19 mai 2022 10:00 
Arhitectură – proba de creație 20 mai 2022 13:00 

Liceul cu Program Sportiv „Szász 
Adalbert” Târgu Mureş 

Sportiv-instructor sportiv 19 mai 2022 9:00 

Colegiul Naţional „Mircea Eliade” 
Sighişoara 

Sportiv-instructor sportiv 19 mai 2022 9:00 

Liceul Vocațional Reformat Târgu 
Mureș 

Teologic-cultul reformat   18 mai 2022 13:00 

Liceul Teologic Romano-Catolic „II. 
Rákóczi Ferenc” Târgu Mureș 

Teologic-cultul romano-catolic   18 mai 2022 15:00 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai 
Eminescu” Târgu Mureș 

Învățător -educaltor 
Educator – puericultor 

20 mai 2022 8:00 

 
 
 
 

CALENDARUL PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE  
LIMBĂ MATERNĂ 

pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba respectivă 
 

Centrul de testare Probă de verificare  Ora 

Etapa I - 19 mai 2022 

Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureş Limba şi literatura maghiară maternă 12:00 

Etapa I - 19 mai 2022 

Școala Gimnazială ,,Friedrich Schiller” Târgu Mureş Limba germană maternă 10:00 

 
 

 

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE  

 

Centrul special de însciere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe va funcţiona la sediul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, Târgu Mureş, str. Victor Babeş, nr. 11, tel. 0265 – 213779,  

fax 0265 – 218473, e-mail office@edums.ro .  

mailto:office@edums.ro
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MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5150/30.08.2021 privind 
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                   Părinte/Tutore/Reprezentant legal 

Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

 

 

Notă la proba de 
limbă maternă: 

 

1 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI                              Nr. înreg.________  /_______- 2022        
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal  

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii :            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A   A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:     Prenumele: 
 

    
Cod judeţ +cod şcoală                                                                                                                                                                    
de provenienţă:                                                  Denumire: ____________________________________________________     

Media claselor V – VIII:                                           ,                 

Notă evaluare naţională limba română:                  ,    

Notă evaluare naţională matematică:                  ,  ,                       

Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă: ___________________________________________________________ 

Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile speciale pentru rromi:  
Numărul și data eliberării recomandării scrise care vizează apartenența la etnia rromă: _________ / ________ 
SAU 
Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES                        
Numărul și data eliberării certificatului care atestă CES: _______________ / _________________________ 
 
Optez pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională  
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă:                             

Media generală obţinută la evaluarea                                      Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota de                              ,               claselor V-VIII şi media generală obţinută la              , 
la limba şi literatura română şi matematică:                             evaluarea naţională luând în calcul nota la                                         
                                                                                                  limba şi literatura română şi matematică:            
Notă evaluare naţională limba                                                   
şi literatura maternă:                                                 ,                                                     

Media generală obţinută la evaluarea                                       Media de admitere stabilită în baza mediei  
naţională luând în calcul nota la  limba                     ,   ,           claselor V-VIII şi media generală obţinută                 , 
şi literatura română, matematică şi                                           la evaluarea naţională luând în calcul nota 
limba şi literatura maternă:                                                        la limba şi literatura română, matematică şi 
                            limba şi literatura maternă:                                                                                                                                         

 
                                   Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:           , 
 
 
                                 Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota:       ,              

 
Notă la proba de 
limbă modernă:      
 

    Lb:             Nota:            ,                                                Lb:             Nota: ,          , 
 

   C o d  j u d e ț  p e n t r u  c a r e                D e n u m i r e                     N r .  t o t a l  d e  o p ţ i u n i :   
   s e  c o m p l e t e a z ă  o p ț i u n i :              j u d e ț :   _________________                                                    
O P Ţ I U N I :                                        

 
    1.          2.          3.          4.          5.          6.          7.   

    8.          9.        10.        11.        12.        13.        14.   

  15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.   
OBSERVAŢII 1. Numerele din dreptul căsuţelor reprezintă ordinea descrescătoare a priorităţii opţiunilor candidatului. 
                  2. Căsuţele se completează cu codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare, conform modelului 
                                                   (de ex) - număr (cod) plan şcolarizare 123                                   1   2    3 

       L. S.  
D i r e c t o r 
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        22.        23.        24.        25.        26.        27.        28.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  29.        30.        31.        32.        33.        34.        35.   

  36.        37.        38.        39.        40.        41.        42.   

  43.        44.        45.        46.        47.        48.        49.   

  50.        51.        52.        53.        54.        55.        56.        

  57.        58.        59.        60.        61.        62.        63.   

  64.        65.        66.        67.        68.        69.        70.         

  71.        72.        73.        74.        75.        76.        77.         

  78.        79.        80.        81.        82.        83.        84.         

  85.        86.        87.        88.        89.        90.        91.                

  92.        93.        94.        95.        96.        97.        98.         

  99.      100.      101.      102.      103.      104.      105.         

106.      107.      108.      109.      110.      111.      112.         

113.      114.      115.      116.      117.      118.      119.         

120.      121.      122.      123.      124.      125.      126.         

127.      128.      129.      130.      131.      132.      133.         

134.      135.      136.      137.      138.      139.      140.         

141.      142.      143.      144.      145.      146.      147.         

148.      149.      150.      151.      152.      153.      154.         

155.      156.      157.      158.      159.      160.      161.         

162.      163.      164.      165.      166.      167.      168.         

169.      170.      171.      172.      173.      174.      175.   

176.      177.      178.      179.      180.      181.      182.         

183.      184.      185.      186.      187.      188.      189.         

190.      191.      192.      193.      194.      195.      196.         

197.      198.      199.      200.      201.      202.      203.         

204.      205.      206.      207.      208.      209.      210.         

211.      212.      213.      214.      215.      216.      217.               

218.      219.      220.      221.      222.      223.      224.         

225.      226.      227.      228.      229.      230.      231.         

232.      233.      234.      235.      236.      237.      238.         

239.      240.      241.      242.      243.      244.      245.         

246.      247.      248.      249.      250.      251.      252.   

253.      254.      255.      256.      257.      258.      259.   

260.      261.      262.      263.      264.      265.      266.   

267.      268.      269.      270.      271.      272.      273.   

274.      275.      276.      277.      278.      279.      280.   
 
 
 
       

MEd este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public.  
Sunt publice pentru o perioadă de 2 ani datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5150/30.08.2021 privind 
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. 
Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secţiunea Protecţia Datelor Personale.    

Diriginte                                                    Candidat                                   Părinte/Tutore/Reprezentant legal 
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L. S. 
D i r e c t o r 

MINISTERUL EDUCAŢIEI                                                   Nr. înreg.______  /______- 2022        
ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR  2022-2023 

pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 
Codul numeric personal:                  Data naşterii:            -             -         

                                                                                                                                                       Z   Z       L    L      A   A   A  A 
    

 Numele :                                                               Init. tată:   Prenumele: 

 

                                                                                                                                                                     
 

Cod judeţ:                Şcoala de provenienţă : __________________________________________________ 

 

Proba de limbă maternă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba:_____________Nota:           , 
Unitatea: ____________________________________________  Unitatea:________________________________________ 

Proba de limbă modernă: 

Limba:_______________ Nota:            ,                                          Limba: _____________Nota:           , 

Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

Limba:_______________ Nota:             ,                                         Limba: _____________Nota:            ,   
Unitatea: ____________________________________________  Unitatea: ________________________________________ 

 

Proba de aptitudini: 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

Proba:______________________________________________ Media:            , 

Unitatea la care a susţinut proba: __________________________________________ 

 

                    

             

 

L. S. 
D i r e c t o r 

        

L. S. 
D i r e c t o r 

  

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

          
 

 
         

 
 

 
  

 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

L. S. 
D i r e c t o r 

Unitatea = Unitatea la care a susţinut proba 
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