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ORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul

şcolar 2018-2019

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Na�������, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NA�������

emite prezentul ordin:

Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - (1) Admiterea absolven����	
������
�
���-a în învă�ământul liceal de stat pentru
anul şcolar 2018-2019 se desfășoară 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) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de
admitere în anii preceden�� şi au fost înmatricula�� într-o unitate de învă�ământ, în învă�ământul
liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declara��
	�������� sau doresc
să se transfere de la învă�ământul profesional la învă�ământul liceal sau, în cadrul ac eluiași tip de
învă�ământ, de la o filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta, nu
participă la procesul de admitere în învă�ământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.
Pentru continuarea studiilor de către acești absolven��
 ��
 �����ă prevederile Regulamentului -
cadru de organizare ��
���������	�
�
����ă����	
��
���ă�ământ preuniversitar.

(3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care
face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea
Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019.

(5) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2018-2019, repartizarea computerizată a absolven����	
 ������
 �
���-a în învă�ământul liceal de
stat se face într-o singură etapă. Candida���
��	�
��
��	�������
��
��
	ămas nerepartiza��
 ��
�	��
repartizării computerizate pot fi repartiza���
 ��
 �ătre comisiile de admitere jude������
municipiului București, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situa�����	
���������

(6) La înscrierea la licee a candida����	
 �����	���
 ������
 ��
 �	��
 	���	���ării
computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie
certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unită���
��
���ă�ământ investit cu astfel
de competen���



(7) Comisia Na������ă de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de
înscriere a candida����	
��	�
��	���
�ă participe la admiterea computerizată în alt jude�� decât cea
men������ă în metodologia prevăzută la art.2, alin(1). În aceast ă situa����
 �	��
 �	�����	ă se
stabilește și modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere, de introducere a
datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candida���

(8) Comisia Na������ă de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de
comunicare a rezultatelor candida����	
��	�
��	�����ă la admiterea în învă�ământul liceal de stat
pentru anul școlar 2018-2019, decât cea men������ă în metodologia prevăzută la art.2, alin(1), în
acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protec���
��	�������	
������
��
����
��
�	������
�	����	�	��
������	
��
caracter personal și privind libera circula���
�
������	
����
��
��
��	���	�
�
��	�������
� � !�"#
(Regulamentul general privind protec���
������	$�

(9) Comisia Na������ă de Admitere poate elabora și alte instruc�������	�����	� decât cele
men�������
 ��
 ����� (7) și (8), în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

Art.3. – (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în
liceele voca�������
��
����ășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi
structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr.
3 la Ordinul ministrului educa����
���������
�	�
 � %&�&'( �
��
�������ările ulterioare.
(2) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sus�����
�	���
��
aptitudini, există candida��
 ������
 ��	�
 �������ă, în scris, că renun�ă la locul ob�����
 ����	�
 �
participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși al��
candida��
 ��	�
 ��
 ��������
 �	���
 	��������ă de aptitudini, în ordinea rezultatelor ob������
 ��
această probă.
(3) Candida���
��
������	��
��
��������� na�������
������	� ale Ministerului Apărării Na�������
����
recruta���
 ��
 ��	��	���
 ������
 �����	
 &'17-2018, de birourile/oficiile informare-recrutare
judeţene/de sector al municipiului Bucureşti și participă la activitatea de selec���
�	�������ă în
centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Structura, durata,
con������� și baremul de evaluare și notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la
disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale
Ministerului Apărării Na�������� Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a
mediei finale de admitere ��
 ����
 	���	�������
 ��
 �����
 ���������
 ��
 ������
 ���	��
 �� şcolarizare
aprobate pentru fiecare colegiu na������
������	.

Art.4. - (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul
școlar 2018 - 2019 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru
admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei
limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învă�ământului gimnazial, examene cu
recunoa���	�
 ����	��������ă pentru certificarea competen����	
 �����������
 ��
 �����
 ��	ăine pot
solicita recunoa���	��
 ��
 ��)�����	��
 	����������	
 ��������
 ��
 ������
 �*�����
 ��
 �	���
 ��



verificare a cuno��������	 de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program
bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(3) Recunoa���	��
 ��
 ��)�����	��
 	����������	
 ��������
 ��
 ������
 �*�����
 ��
 �	���
 ��
verificare a cuno��������	 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 ob�������������
 �������ă validează un nivel de competen�ă lingvistică egal sau
superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referin�ă pentru Limbi.

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și
institu�����
 ���ţionate 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, în vigoare pentru anul respectiv. De
asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute  la examenele care conferă nivelul de
competen�ă lingvistică A2, organizat de institu����� prevăzute în lista men������ă, pentru limba
modernă la care fiecare institu���
�	�
��+�
�*�����
�	��ăzute în listă.

(5) Candida���
�ărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele ob������
�� examene cu
recunoa���	�
����	��������ă pentru certificare a competen����	
�����������
��
�����
��	ăine, conform
prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cuno��������	 de limbă
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne
de circulaţie internaţională.

(6) Prin excep���
 ��
 ��
 �	�����	���
 �����
 ,($�
 �nită����
 ��
 ���ă�ământ pot organiza, cu
aprobarea consiliului de administra���
��
��������	������
�����	�
�����
���
�	���
��
�	����
�������
pentru nivel începători, fără sus����	��
��
�	��� de verificare a cuno��������	
��
�����
����	�ă
respectivă.

(7) Comisiile de admitere jude������
������������
 -���	����
 ��	
 �����
 ����	�
 ���������
pentru clasele men�������
 ��
 �����
 ,!$
 ��
 ��	
��������
 ��
 �	���	�
 ��
 ������	�
 ������
 �ă nu se
sus����
�	��ă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

(8) Admiterea candida����	
��
�������
��
�	��	��
�������
��
�	���	�
�
����
�����
����	��
de circulaţie internaţională, men�������
 ��
 �����
 ,.$
 ��
 ����
 �	��
 	���	����	�
 �������	����ă, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ��
��
�������
��
��������

Art.5. - Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare Învă�ământ Preuniversitar, Direcţia
Minorităţi, Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Tehnologia Informa����
 ��
Comunica����, Centrul Na������
 ��
 ��������	�
 �
 /��ă�ământului Profesional și Tehnic,
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

Liviu Marian POP

București, 31.08.2017
Nr. 4794


