
 

 
 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

G. Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru 
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 

8 - 14 iulie 2021 

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 prima 
etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat 
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care 
nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, 
completează opțiunile în perioada 12 – 14 iulie 2021  

8 - 14 iulie 2021 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 
centralizată) a datelor din fișele de înscriere 

8 - 14 iulie 2021 
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 

14 iulie 2021 

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 

14 iulie 2021 

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 



 

 
 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

15 iulie 2021 

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 

15 iulie 2021 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația 
informatică centralizată 

16 iulie 2021 
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților 
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2021 - 2022 

16 iulie 2021 

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în 
învățământul liceal de stat 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate 
în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București 

17 – 20 iulie  
2021 

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost 
repartizați 

21 iulie 2021 
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației 
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această 
etapă de admitere 

H. A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru 
candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 

21 iulie 2021 

Afișarea 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 
 

     22 iulie 2021 

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 

23 iulie 2021 
Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

 



 

 
 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

26 iulie 2021 
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini  și la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor 
contestații 

21 – 28 iulie 2021 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost 
repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au 
depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au 
participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de 
admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat 
 

21 – 27 iulie 2021 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct 
alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masă și de 
către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de 
învățământ  
 
Repartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special 
alocate acestora 
 
 

27 - 28 iulie 2021 

Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost 
respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini 
 
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au 
susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă 
maternă 
 
Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de 
către candidații cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe 
locurile special alocate acestora dar care nu au fost repartizați sau care au 
renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați 
 

21 – 28 iulie 2021 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 
centralizată) a datelor din fișele de înscriere 

21 – 28 iulie 2021 
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 

28 iulie 2021 

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al 
municipiului București și la Centrul național de admitere prin confirmarea, 
de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică 
centralizată 



 

 
 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

29 iulie 2021 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților 
din a doua etapă a admiterii 

29 iulie 2021 

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua 
etapă a admiterii în învățământul liceal de stat 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate 
în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București 

29 – 30 iulie  
2021 

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați 
candidații din etapa a doua 

30 iulie 2021 
Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației 
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două 
etape de admitere 

02 – 04 august 
2021 

Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului 
București, a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare 
computerizată 
 

2 – 6 august 2021 

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 
computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au 
depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au 
participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două 
etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați 
computerizat, precum și a  candidaților care nu au participat la primele 
două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a 
care nu au susținut evaluarea națională.  
Repartizarea candidaților, 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 de 21 iulie 
2021 
 

9  august  2021 
Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării 
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată 



 

 
 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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

10 mai 2021 
Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile 
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
școlar 2021- 2022 

9 iulie 2021  
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 2021 - 2022 

19 – 23 iulie 2021 
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 2021 - 2022 

28 – 30 iulie  
2021 

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 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 de stat pentru anul școlar 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020 
 

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 
2021-2022  

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: 
𝑀𝐴 = 0,2 ×  𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗ 

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 2021-2022 

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.  



 

 
 

Anexa nr. 4 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020 
 
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 
 
Art. 1. (1) Unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu 
predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-
a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).  
(2) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/ a municipiului 
Bucuresti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul liceal de stat. 
(3) Proba prevăzută la alin. (1) nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a 
unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători. 
 
Art. 2. (1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se 
alcătuiesc, în conformitate cu programele școlare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul 
european comun de referință pentru limbi. 
(2) Subiectele pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă sunt unice la 
nivelul județului/ municipiului Bucuresti. Acestea se elaborează de către comisia județeană/ 
a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate 
(care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs) și sunt aprobate de inspectorul 
școlar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul 
școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba 
modernă pentru care se elaborează subiectele). 
(3) Comisia menționată la alin. (2) este numită prin decizie a inspectorului școlar general, la 
propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, 
desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu 
are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele). 
(4) Comisiile de examinare și evaluare pentru proba de verificare a competențelor de limbă 
modernă funcționează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare 
în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare și evaluare se numesc prin 
decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi 
moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi 
moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se 
elaborează subiectele). 
(5) În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoștințelor de 
limba modernă, se numește, prin decizie a inspectorului școlar general, și o comisie de 
contestații, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în 
comisiile de examinare și evaluare. Comisiile de contestații se numesc la propunerea 
inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către 



 

 
 

inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în 
limba modernă pentru care se organizează proba). 
 
Art. 3. Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă din două probe: 
a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 
puncte din oficiu; 
b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte. 
 
Art.4. (1) Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea 
competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj 
corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu 
răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor 
corespondențe, text lacunar. 
(2) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. 
(3) Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în 
perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în 
învățământul liceal de stat.  
 
Art. 5.  (1) Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și 
de participare la conversație de nivel A2.  
(2)  La proba orală nu se admit contestații. 
 
Art. 6.  (1) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. 
Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă 
punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obținute la cele două 
probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală 
a candidatului. 
(2) Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de 
limba modernă este considerat admis.  
(3) Rezultatul final al probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în 
perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a 
desfășurat proba. 
 
Art. 7. La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în 
regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe 
este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.   
 
Art. 8. (1) Pentru organizarea și desfășurarea probei prevăzute la art. 7 se constituie o 
comisie la nivelul unități de învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au 
rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs). 



 

 
 

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele 
prevăzute pentru desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. 
 
Art. 9. Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim 
bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost 
repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, 
fără a mai susține proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la care se 
organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexa nr. 5 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020 
 

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 și cercetării nr. 
…………….. privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 
2021-2022*,  

declar pe propria răspundere că, în vederea repartizării computerizate pentru admiterea în 
învățământul liceal, în anul școlar 2021-2022, la stabilirea mediei la evaluarea națională nu se va lua în 
calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. 

● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în 
vederea soluționării cererii de înscriere a minorului. 
● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, 
în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării. 

Localitatea ………………………….. 
Data ………………………………… 

 
Părinte/Reprezentant legal 
………………………………………….  
               (numele și prenumele) 
………………………………………….  
                      (semnătura) 
Elev 
………………………………………….  
                 (numele și prenumele) 
………………………………………….  
                         (semnătura) 

 
*)„Art.6 (1) 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, care face parte 
integrantă din prezentul ordin, semnată de părinte sau reprezentantul 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 sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.”  


