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Calculul mediei de admitere utilizate pentru 

admiterea în învățământul liceal pentru anul 

școlar 2016-2017

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 naţională susţinută de
absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere
de 75%, şi media generală de absolvire a
claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de
25% în calculul mediei de admitere.



Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = (3∙EN+ABS):4

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 
absolvenții clasei a VIII-a



CALENDARUL ADMITERII 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2016-2017

DATA LIMITĂ/
PERIOADA EVENIMENTUL 

9 mai 2016 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial 

a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere 

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a 

listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate 

fiecărui centru Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial 

a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către 

absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

11 - 31 mai 2016 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru 

prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de 

şcolarizare 

17-20.05.2016 Organizarea Târgului de Oferte Educaţionale - 2016 
Parcul Tineretului



CALENDARUL ADMITERII 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI 

pentru anul școlar 2016-2017

DATA LIMITĂ/
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

18 - 22 aprilie 2016 La nivelul fiecărei unități de învățământ care 

își propune să școlarizeze elevi în învățământul 

profesional în anul școlar 2016-2017 se desfășoară 

acțiunea „Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se 

vor organiza următoarele acțiuni: 

1. promovarea învățământului profesional și tehnic în 

general și a modului de organizare și funcționare a 

învățământului profesional cu durata de 3 ani în 

special, informare privind condițiile în care elevii pot 

avea acces la învățământul profesional cu durata de 

3 ani și beneficiile acestei forme de pregătire 

profesională; 

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ 

gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării 

studiilor în învățământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani. 



Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a 

candidaţilor pentru învăţământul special 

DATA LIMITĂ/
PERIOADA EVENIMENTUL 

13 mai 2016 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

24 iunie 2016 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a 
candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

11 - 13 iulie 2016 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

14 - 16 iulie 
2016 

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 

special 


