ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020-2021
În baza art. 2 din OMEN nr. 4948/2019, prevederile din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin OMECTS nr. 4802/2010, se vor aplica
în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2020-2021.
Dispoziţii generale
Art. 2. (1) Absolvenţii clasei a VlII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de
evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.
(2) Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul
liceal de stat.
Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care
depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de
învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale.
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul
absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2020.
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2020, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri
de zi.
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2020-2021 se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă,
în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.
(2) Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului
gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii
clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o
pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel:
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unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN*) = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii 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 Limba și literatura maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează și
semnează o declarație conform modelului prevăzut în Anexa 3**) la ordin, care însoțește fișa de înscriere în vederea
repartizării computerizate și o depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută în
calendar. Acești candidați nu pot firepartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în
limbile minorităților naționale.
(4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la
Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003
inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect
unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.
(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a.
Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu
subiect unic, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi
profesori evaluatori.
(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din
notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.
(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe dintre notele obţinute la

evaluarea naţională sunt inferioare notei 5.
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este
inferioară notei 5.
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.
(10) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim
de predare bilingv, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în
limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limbă maternă. Pentru aceste
clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de
până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma „Evaluarea Naţională" cu sintagma „examenul de
capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma „testele naţionale”, pentru
absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru
absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.
(12) Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de
capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale
obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se
calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.
Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care
candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul
special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice
menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita
locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele
criterii:
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la
unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.
(4) În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea
unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e)
egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări,
în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit
structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au
obligaţia de a afişa, până la data de 11 mai 2020, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în
profiluri, domenii şi calificări profesionale.
În baza OMEN nr. 4948/2019, probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în
liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de
aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzute în anexa nr. 3 la OMEN nr. 4432/2014, cu modificările
ulterioare.
În cazul în care, după afișarea listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de
aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de
repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă
de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf,
aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
(2) Pentru profilul artistic-arte vizuale, profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie,
media finală de admitere se calculează astfel:
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unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform art. 4); MFA = media
finală de admitere.
(3) Pentru profilul artistic-muzică, coregrafie şi teatru, media finală de admitere se calculează astfel:
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unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform art. 4); MFA = media
finală de admitere.
(5)
Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
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unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform art. 4); MFA = media
finală de admitere.
(5) La profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
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unde: NT = nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi
Matematică; MA = media de admitere (calculată conform art. 4); MFA = media finală de admitere.
(6) Media finală de admitere, menţionată la alin. (2), (3), (4) şi (5), se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins.
Art. 9. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la
alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ.
Art. 10. (1) Liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o probă de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă
respectivă. Proba se va organiza după o metodologie care va fi anunţată de către fiecare inspectorat şcolar, până la data
de 28 februarie 2020.
(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin
nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota
obţinută de candidat în anexă la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă
la evaluarea naţională”; se va specifica şi limba maternă la care a fost susţinută proba. Directorul unităţii de
învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face
alte modificări ale anexei fişei de înscriere.
(3) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de
admitere, dar constituie criteriu de departajare conform art. 5, alin. (2).
(4) În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, o notă mai mică
decât 5, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a
desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere, fără a completa rubrica „nota obţinută la limba şi literatura
maternă la evaluarea naţională” şi fără a modifica în alt mod anexa fişei. În acest caz, candidatul nu va putea fi
înscris la clase cu predare în limba maternă respectivă.
(5) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, indiferent dacă au promovato sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile gimnaziale de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul
admiterii.
(6) Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota
obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională” (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă în
care a studiat disciplinele la gimnaziu).
(7) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minorităţilor, care au studiat în limba maternă şi, deci, au susţinut
Evaluarea Naţională la limba şi literatura maternă respectivă, nu mai trebuie să susţină proba de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă. Ei vor completa fişele cu opţiuni în perioada specificată de calendar, la şcolile de
provenienţă. Şcolile de provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, notele obţinute de aceştia la
Evaluarea Naţională pentru proba de limba şi literatura maternă.

(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale decât acei candidaţi care au studiat în
limba maternă şi, deci, au susţinut Evaluarea Naţională la limba respectivă sau care au susţinut şi promovat proba de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai
sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă.
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de
admitere judeţeană va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă. Proba se va
organiza în perioada menţionată în calendarul admiterii.
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menţionată la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a
obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în anexa fişei de înscriere a acestuia, la rubrica „nota obţinută la
proba de limbă modernă”. Se va indica şi limba modernă la care s-a susţinut proba. Directorul unităţii de învăţământ
la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei. Nu se vor face alte
modificări ale anexei fişei de înscriere.
(3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă o notă mai mică
decât 6, se consideră că el nu a promovat proba respectivă, iar secretariatul unităţii de învăţământ la care s-a
desfăşurat proba va elibera anexa fişei de înscriere fără a completa rubrica „nota obţinută la proba de limbă
modernă” şi fără a modifica în alt mod fişa. În acest caz, candidatul nu va putea fi înscris la clase cu predare în
regim bilingv a limbii moderne respective.
(4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat
sau nu această probă, îşi vor completa fişa de opţiuni la şcolile de provenienţă, în perioada prevăzută de calendarul
admiterii.
(5) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au
susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă menţionată anterior. Pentru candidaţii care
nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în
regim bilingv, înscrise în fişă.
(6) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de
admitere.
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, există candidaţi cu
opţiunea exprimată pentru clasa respectivă şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la art. 5,
alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingvă candidatul care a obţinut notă mai mare la
proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, în
funcţie de programarea acestor teste de către inspectoratul şcolar.
(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi nu au fost
repartizaţi la clase bilingve, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare
intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.
(10) Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au
susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, menţionată la alin. (1), mai rămân locuri libere, unităţile
de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.
În conformitate cu OMEN nr. 4948/2019,candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial,
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene 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 circulaţie
internaţională.
Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene 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 circulaţie
internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competenţă lingvistică
egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.
Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică
A2, organizat de instituțiile prevăzute în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute
în listă.
Candidații cărora li se recunosc și echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10
la 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 circulaţie internaţională.
Susţinerea probelor de aptitudini
Art. 20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 1112 mai 2020.
(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau
de limbă modernă se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere eliberată de unitatea şcolară la care
aceştia au absolvit cursurile gimnaziale.
Art. 21. (1) Secretariatele şcolilor completează, cu datele personale (numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul
numeric personal, şcoala şi judeţul de provenienţă), anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor clasei a VIII-a, care
doresc să participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Anexele fişelor se eliberează solicitanţilor în perioada 6-7 mai 2020, pentru a le permite înscrierea la aceste probe.
În cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă sau modernă, pot fi eliberate mai multe anexe ale fişei de înscriere.
(2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii.
În acest registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: „anexă la fişa de înscriere pentru admitere în
licee” şi motivul eliberării acesteia: „participare la probe de aptitudini" sau „participare la probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă/maternă".
Art. 22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 13-15 mai 2020.
(2) Probele de aptitudini se desfăşoară în centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană. Aceasta poate decide ca,
în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de
învăţământ liceal din judeţ care organizează clase vocaţionale în specializarea pentru care au fost susţinute probele.
(3) Rezultatele probelor menţionate la alin. (1) vor fi comunicate în 18 mai 2020, la unităţile şcolare care au
organizat probele. În 18 mai 2020, la unitatea respectivă se depun şi se rezolvă eventualele contestaţii, acolo unde
metodologia prevede acest lucru. Comunicarea rezultatelor finale se face în data de 22 mai 2020.
(4) Odată cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unităţii de învăţământ care a
organizat probele, se afişează, la loc vizibil, precizarea că listele afişate nu reprezintă listele candidaţilor admişi la
clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini. Se va preciza faptul că, la liceele vocaţionale, nu pot fi admişi
decât candidaţii care îndeplinesc prevederile prezentei metodologii.
Art. 23. Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi
pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel:
a) în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, calculate conform art. 8 din prezenţa metodologie, pentru
profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b) în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de
calificativ: admis-respins.
Art. 24. (1) Listele finale cuprinzând candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, conform prezentei
metodologii, sunt validate de către inspectoratul şcolar judeţean şi sunt comunicate în unitatea de învăţământ
liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată, în data de 2 iulie 2020.
(4) Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceele vocaţionale din lipsă de
locuri, ridică, în data de 2-3 iulie 2020, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de
aptitudini, le depun la şcolile pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completează
opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la
repartizarea computerizată.
În conformitate cu art. 27, alin. (2) din Statutul elevului aprobat cu OMENCS nr. 4742/2016, elevii care
au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil
militar, confesional şi pedagogic.
Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Art. 25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de
limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 11-12 mai 2020.
(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se desfăşoară în perioada 13-15 mai
2020.
(3) Organizarea acestor probe se face conform art. 10, art. 11.
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de
admitere judeţeană. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal

din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în respectiva
limbă a minorităţilor.
(5) Comunicarea rezultatelor la probele menţionate la alin. (1) se va face în 18 mai 2020. În 18 mai 2020, la
unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, metodologia permite acest lucru. Comunicarea
rezultatelor finale, după contestaţii, se face în data de 22 mai 2020.
Art. 26. (1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă
modernă, ridică, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere completată sau nu, după
caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, respectiv maternă, în 25-27 mai 2020.
(2) Candidaţii depun, la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, anexele fişelor în 28 mai 2020. Anexele
completate, semnate şi ştampilate, se vor ataşa fişei de înscriere.
(3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă,
indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată
şcoala pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii şi participă la repartizarea computerizată.
Pregătirea admiterii
Art. 30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru
admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la şcolile pe care aceştia le-au
absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe se
înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.
(2) Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de
Comisia Naţională de Admitere.
Art. 31. Secretariatele şcolilor completează, până la data de 30 iunie 2020, pe fişele de înscriere: numele, codul
acordat unităţii de învăţământ gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a
claselor a V-a - a VIII-a, media de admitere, notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIIIa. Completarea fişelor de înscriere se face electronic.
Art. 32. (1) Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de
admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii.
Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fişei de înscriere se consideră tentativă de fraudă şi atrage
după sine sancţionarea penală, civilă, administrativă sau disciplinară a vinovaţilor, după caz.
(2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă,
fişa de înscriere listată pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi
ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute.
Art. 33. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia
Naţională de Admitere, se face în data de 1 iulie 2020.
Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor
Art. 35. (1) Directorii unităţilor de învăţământ gimnazial stabilesc, în perioada 12-18 mai 2020 graficul desfăşurării
pe clase a acţiunilor de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a.
(2) Acţiunile de completare a opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în perioada 2–6 iulie 2020. La
fiecare şedinţă, participă elevii, părinţii/tutorii legal instituiţi (un părinte/tutore pentru fiecare elev), diriginţii, precum
şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii legal instituiţi semnează
un proces-verbal de instruire.
Art. 36. (1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi părinţii sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute la nivelul judeţului, la
Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ.
Art. 37. În cadrul şedinţelor menţionate la art. 35, elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr
suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de
media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în
situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat
într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere.
Art. 38. (1)Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că
trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de
admitere a candidatului.
(2) Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază,
pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv
riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste.

Art. 39. (1) Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor
pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.
(2) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face
într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile
gimnaziale în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională din clasa a VlII-a la această disciplină, sau dacă
au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă menţionată la art. 10 din prezenţa
metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
(3) Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot
înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la
limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor art. 11 din prezenţa
metodologie. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
Art. 40. Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv
pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i s-a acordat un cod. De asemenea, părinţii sunt
informaţi cu privire la precizările din art. 6, alin. (2) al prezentei metodologii.
Art. 41. Exemplu de completare a opţiunilor:
1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu-cursuri de zi, din Liceul Minerva, care
are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:
1.

1

0

7

2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale-cursuri de zi, care are în broşură codul
279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:
2.

2

7

9

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului
alocat fiecărei opţiuni.
4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.
Art. 42. Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă
de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură,
pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor exprimate.
Art. 43. (1) Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a
dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.
(2) Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice
corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce
la o repartizare nedorită.
Art. 44. (1) Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ, primesc, în perioada 2–6 iulie 2020, de la
unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media
generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu media
de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din
judeţul în care se doreşte repartizarea.
(2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest
registru, se consemnează clar natura documentului eliberat: „fişă de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul
eliberării fişei: „participare la admitere în alt judeţ”.
(3) Candidaţii menţionaţi la alin. (1) se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi.
Art. 45. Candidaţii care au susţinut probe de aptitudini, dar nu au fost admişi la clasele respective, precum şi cei care
au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o
sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă şi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la
centrul zonal de înscriere la care este arondată şcoala pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la admiterea
computerizată.
Art. 47. (1) În perioada 3–7 iulie 2020, conform planificării stabilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor
verifica, în prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev.
(2) În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte.
Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date

computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în
dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinţilor
şi candidatului, pentru a fi semnată.
(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi, în
perioada prevăzută în grafic.
(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de
părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia
părintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din
calculator şi semnate de diriginte, candidat şi părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale.
(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista de
control afişată la sediul şcolii, conform art. 33, precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor din
listă.
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial are obligaţia de a verifica prezenţa, pe lista de control
afişată, a tuturor elevilor arondaţi centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene neregulile sesizate.
Repartizarea computerizată şi afişarea rezultatelor
Art. 50. (3) În data de 10 iulie 2020, se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au
participat la prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile
candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la art. 5 din
prezentele metodologie. Nu se iau în considerare:
(i) opţiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la art. 3;
(ii) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, ale candidaţilor care nu au urmat cursurile
gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
menţionată la art. 10;
(iii) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă, prevăzută în prezenta metodologie.
Art. 53. (1) În perioada 13-16 iulie 2020, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi,
dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui
program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în conformitate cu originalul;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi,
iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de
către comisia de admitere judeţeană. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe
locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
Art. 54. (1) În perioada 17, 20 şi 21 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după
etapa de repartizare computerizată (situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni,
distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere
greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.), repartizează candidații care nu și-au depus
dosarele de înscriere în termen și candidații care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa
repartizării computerizate.
(2) Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la
media de admitere. Deciziile se iau în plenul comisiei de admitere judeţene, după inventarierea tuturor cazurilor
existente la nivelul judeţului.
(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal şi sunt
făcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar.
(4) În perioada menţionată la alin. (1), după rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile de admitere judeţene repartizează
pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de
înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la
repartizările computerizate.
Art. 55. (1) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la

etapa de repartizare computerizată şi care, din diferite motive, nu se adresează comisiei de admitere judeţene în
perioada menţionată la art. 54, alin. (1) şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum şi cei care şi-au încheiat
situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapei de repartizare computerizată vor fi repartizaţi de comisia de admitere
judeţeană, pe locurile rămase libere. Cererile de înscriere se depun în perioada 22–28 iulie 2020, conform procedurii
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu. Repartizarea se face în 29-30 iulie 2020, ţinând cont de criteriile prevăzute în
prezenta metodologie, utilizând aplicația informatică centralizată.
(3) Dacă, la încheierea etapei de repartizare computerizată menţionate în prezenta metodologie, mai există locuri
vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
sau maternă, comisiile de admitere judeţene pot decide organizarea unei noi etape de susţinere a acestor probe, în
perioada 23-24 iulie 2020. Graficul desfăşurării probelor şi locul de desfăşurare a acestora vor fi făcute publice până la
data de 21 iulie 2020, prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile
disponibile se face în conformitate cu prezenta metodologie.
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
Art. 56. (1) Comisiile de admitere judeţene, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, anunţă, prin afişare la sediul
inspectoratului şcolar, în data de 15 mai 2020, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate
pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind
îmbunătăţirea situaţiei romilor. Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 mai 2020.
(2) Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în
limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeţeană, 9-15 iunie
2020 (În mod excepțional se mai pot depune până la data de 29 iunie 2020, cu avizul preşedintelui comisiei de
admitere judeţene).
(4) Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să
prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare
scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se
atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.
(5) În perioada 3-6 iulie 2020 are loc repartizarea pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică
centralizată, a candidaţilor romi care au depus cereri până la data menţionată la alin. (3), în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi.
(6) În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor
speciale, menţionate la art. 54.
Art. 57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special se organizează de
către comisia de admitere judeţeană, în perioada 2-3 iulie 2020.
(2) Locurile alocate în învăţământul liceal special sunt anunţate în broşura de admitere, într-o listă separată, care va
purta menţiunea că aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată.
(3) Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de opţiuni.
(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, pot participa, fără
restricţii, la toate etapele admiterii prevăzute de prezenta metodologie, atât pentru locurile din învăţământul de masă,
cât şi pentru cele din învăţământul special.
(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită
repartizarea în învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului,
de către comisia de admitere judeţeană, în perioada 17, 20 şi 21 iulie 2020, după repartizarea celorlalţi candidaţi. La
repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate
de comisia pentru protecţia drepturilor copilului.
(6) În cazul candidaţilor cu cerinţe educative speciale, proveniţi din promoţii anterioare, prevederile alin. (4) şi (5) se
aplică în mod corespunzător, înlocuind sintagma „Evaluarea Naţională” cu sintagma adecvată „examenul de
capacitate”/„testele naţionale”/„tezele cu subiect unic”.
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
Art. 58. (1)Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare, care împlinesc
vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, se face la un centru special desemnat de
inspectoratul şcolar.
(2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data

începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, este anunţat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unităţile de
învăţământ gimnazial, în data de 11 mai 2020. El este, de asemenea, anunţat în broşura cuprinzând informaţiile
referitoare la admitere.
(3) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2020-2021, este anunţat de inspectoratul şcolar în data de 3 iulie 2020 şi este afişat la sediul
inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1).
(4) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 13-16 iulie 2020, la centrul menţionat. Dosarele conţin
următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIIIa/testele naţionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
(5) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (1) se face în 17, 20 şi 21 iulie 2020, pe locurile anunţate de
inspectoratul şcolar în broşura de admitere.
(6) Repartizarea se face în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a
VIII-a/testele naţionale/ examenul de capacitate. În a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea
descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, candidaţii care nu au participat la evaluarea
naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate.
Dispoziţii finale
Art. 59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în
învăţământul liceal de stat, conform prevederilor din prezenţa metodologie. Participarea lor la admitere nu este
condiţionată de achitarea unei taxe.
Art. 61. Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea, îşi vor încheia situaţia în
perioada stabilită de MEN şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de comisia de admitere judeţeană în 17, 20 şi 21 iulie
2020, conform prevederilor art. 55.
Art. 62. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere, în conformitate cu
prevederile art. 4, alin. (2) şi (3), întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. 4
alin. (4), aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare, în 17, 20 şi 21 iulie 2020, după repartizarea celorlalţi
candidaţi. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.
Art. 63. Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee, se pedepseşte conform legii şi atrage după sine
eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
Art. 64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fişe de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevăzut în
prezenta metodologie, de transcrierea eronată a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale
prezentei metodologii vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
Art. 66. (1) În perioada 17, 20 şi 21 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană va analiza şi cazurile speciale ale
absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea
Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.
(2) Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în
anii de studiu parcurşi în România.
(3) Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de comisia de admitere judeţeană şi sunt
făcute publice până la data de 14 iulie 2020.
**)

Anexa 3
DECLARAȚIE
Subsemnata/Subsemnatul, ............................................................... , având domiciliul în localitatea ..................................................................,
posesoare/posesor a/al cărții de identitate seria .................. nr ................................ ....................., părinte/reprezentant legal al elevei/elevului
................................................................................................................................. ................, absolventă/absolvent a/al clasei cu predare în limba
........................................................................., de la .............................................. ....................................................................................................,
cunoscând prevederile art. 6 alin. (1)*) din Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021,
declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în învățământul liceal, în anul școlar 2020-2021, la
stabilirea mediei la evaluarea națională nu se va lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.
Localitatea
Părinte/Reprezentant legal
Elev
Data
(numele și prenumele) (semnătura)
(numele și prenumele) (semnătura)

