Ministerul Educatiei si Cercetarii

ORDIN Nr. 5.077
privind organizarea si desfasurarea admiterii in
invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
(extrase)
Art. 2.
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 20172018 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in
invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea
admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.
(2) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte
integranta din prezentul ordin.
CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal
pentru anul scolar 2017-2018
1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor
invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala
sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a
claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a
(3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului
admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018.
(4) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018,
repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intro singura etapa. Candidatii care au participat si au ramas nerepartizati in urma repartizarii
computerizate pot fi repartizati de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pe
locurile ramase libere, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale.
(5) La inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de
identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu
originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.

Art. 3.
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2017-2018 in liceele vocationale
se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de
aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului
educatiei nationale nr. 4.432/2014, cu modificarile ulterioare.
(2) In cazul in care, dupa afisarea listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut
probe de aptitudini, exista candidati admisi care solicita, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a
participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti
candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta
proba.
Art. 4.
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 20172018 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala
se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de
verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IXa cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere
internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si
echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba
moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulatie internationala.
(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a
cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a
unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma
obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator
Cadrului european comun de referinta pentru limbi.
(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si
institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea
competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a
competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului
liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, in vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se
recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta
lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care
fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.
(5) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu
recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform
prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna
pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie
internationala.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea
consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel
incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.
(7) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele
mentionate la alin. (6) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de
verificare a cunostintelor de limba moderna.
(8) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de
circulatie internationala, mentionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizata, in ordinea
descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

