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SCOPUL PROCEDURII:  

Scopul procedurii este repartizarea elevilor înscrişi în clasa a IX-a, declaraţi admişi la specializarea:  

 ştiinţe ale naturii/ ştiinţe ale naturii, intensiv engleză, respectiv 

 matematică - informatică intensiv engleză/ matematică - informatică intensiv informatică, 

deoarece perechile de clase menționate figurează cu același cod în Ghidul de admitere.  

ARIA DE CUPRINDERE:   

 Director, director adjunct 

 Comisia de admitere în clasa a IX-a 

 Secretari 

 Elevi 

 Părinți 

CADRU LEGISLATIV:  

 LEGEA nr.1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;  
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 OMEN nr. 5115/ 2014- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară al liceului; 

 OMEN nr. 4802/2010- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012  

DESCRIEREA PROCEDURII și RESPONSABILITĂȚI:  

Procedura se aplică de către comisia de admitere a liceului, în urma repartizării computerizate, pe baza 

următoarelor acte: 

 lista elevilor admişi în clasa a IX-a primit de la IŞJ Bihor 

 cereri completate de elevi/reprezentanţi legali 

Pasul 1  

Liceul  informează prin ședințe cu părinții, site-ul şcolii, prin afiş părinţii şi elevii care, în urma 

repartizării computerizate au fost admişi în clasa a IX-a la specializarea matematică - informatică sau 

ştiinţe ale naturii la Liceul Teoretic ”Ady Endre” Oradea, că în momentul înscrierii în clasa a IX-a 

trebuie să completeze un formular tipizat de cerere de înscriere, distribuit de secretariatul liceului, în 

vederea repartizării lor la clasa solicitată respectând ordinea descrescătoare a mediilor.  

Înscrierea elevilor se va desfăşura în perioada prevăzută în calendarul admiterii în clasa a IX-a parte 

integrantă a metodologiei de admitere în clasa a IX-a. 

Pasul 2  

În perioada înscrierii, secretariatul liceului: 

 pune la dispoziţia reprezentanţilor legali/ elevilor admişi în clasele de ştiinţe ale naturii / ştiinţe 

ale naturii-intensiv engleză/ matematică - informatică intensiv engleză/ matematică - informatică 

intensiv informatică, formularul tipizat de cerere de înscriere, elaborat de comisia de admitere, 

conform modelului din Anexa 1 și 2 a prezentei proceduri, 

 îndrumă părinții și elevii referitor la modul de completare a formularului de înscriere și a 

criteriilor de departajare pe clase, 

 înregistrează cererile completate. 

Părinții și elevii:  

 completează cererea de înscriere, 

 bifează opțiunea elevului: clasă de ştiinţe ale naturii sau ştiinţe ale naturii-intensiv engleză, 

(respectiv matematică - informatică intensiv engleză sau matematică - informatică intensiv 

informatică), 

 înaintează dosarul de înscriere al elevului. 

Pasul 3  

CRITERII DE DEPARTAJARE: 

Comisia de admitere va repartiza elevii în cele două clase, cea de științe ale naturii respectiv științe ale 

naturii intensiv engleză, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, respectând opțiunile elevilor, 

pe baza următorului algoritm: 

            1. Dacă numărul total a elevilor admiși la cele două clase nu depășește 28, toți elevii vor fi 

repartizați la clasa majoritară (pentru care au fost exprimate mai multe opțiuni). Dacă au fost admiși 29 

sau 30 de elevi, liceul va solicita suplimentarea locurilor la ISJ Bihor.  

          2. Dacă numărul total al elevilor admiși la cele două clase depășește 30, dar nu atinge 56, 

respectiv pentru una dintre clase nu au fost exprimate cel puțin 15 opțiuni, (numită în continuare clasă 
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minoritară), se repartizează elevii care au optat pentru clasa minoritară, după care se completează 

această clasă până la efectivul de 15, cu elevi care au optat pentru clasa majoritară, în 

ordinea crescătoare a mediilor. Elevii rămași se repartizează în clasa majoritară.  

            3. Dacă numărul total al elevilor admiși la cele două clase depășește 30 dar nu atinge 56, și 

pentru fiecare clasă au fost exprimate cel puțin 15 opțiuni, dar niciuna dintre opțiuni nu depășește 28, 

toți elevii vor fi repartizați în clasa pentru care au optat. 

            4. Dacă numărul total al elevilor admiși la cele două clase depășește 30 dar nu atinge 56, și 

pentru fiecare clasă au fost exprimate cel puțin 15 opțiuni, dar pentru clasa majoritară sunt mai mult de 

28 de opțiuni, se va completa mai întâi clasa majoritară cu elevii care au avut această opțiune, în ordinea 

descrescătoare a mediilor, până la atingerea efectivului de 28. Ceilalți elevi vor fi repartizați in clasa 

deficitară. 

           5. Dacă numărul total al elevilor admiși la cele două clase este 56,  și pentru una dintre clase au 

fost exprimate peste 28 de opțiuni, se va completa mai întâi clasa majoritară cu elevii care au avut 

această opțiune, în ordinea descrescătoare a mediilor, până la atingerea efectivului de 28. Ceilalți elevi 

vor fi repartizați in clasa deficitară. 

           6. Dacă numărul total al elevilor admiși la cele două clase este 56,  și pentru ambele clase au fost 

exprimate exact 28 de opțiuni, toți elevii vor fi repartizați în clasa pentru care au optat. 

La fel se procedează și pentru clasele de matematică - informatică intensiv engleză și matematică - 

informatică intensiv informatică. 

Pasul 4 

 În cazul unor medii egale, se va lua în considerare opțiunea elevului cu media mai mare la matematică, 

obținută la evaluarea națională. 

 Pasul 5 

Comisia de admitere va înainta spre aprobare Consiliului de Administrație al liceului tabelele nominale 

finale, cuprinzând elevii celor două clase de științe ale naturii, respectiv elevii celor două clase de 

matematică - informatică, în cel mult 10 zile de la repartizarea computerizată. 

DISPOZIȚII FINALE 

Tabelele nominale finale, cuprinzând elevii celor două clase de științe ale naturii, respectiv elevii celor 

două clase de matematică - informatică vor fi afișate pe avizierul și pe site-ul școlii în termen de două 

săptămâni de la repartizarea computerizată a elevilor.   

 SISTEM DE COMUNICARE A PROCEDURII:  

Procedura va fi afișată la avizierul școlii și pe site-ul școlii. 

DOCUMENTE:  

Anexa 1: Lista documentelor necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a  

Anexa 2: Cerere de înscriere în clasa a IX-a, matematică - informatică 

Anexa 3: Cerere de înscriere în clasa a IX-a, științe ale naturii 
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Anexa 1 

 

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A 

 

1. Dosar plic 

2. Cerere de înscriere tip 

3. Certificat de naştere în copie 

4. Carte de identitate în copie  

5. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII- a 

6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) 

7. Fişa medicală 

 

 



Cerere  de însciere în clasa a IX -a [Pick the date] 

 

Anexa 2 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 Subsemnatul (a) ________________________________________,  

CNP ________________________, născut(ă) la data de __________________ în localitatea 

_______________________ jud. ______________, fiul (fiica) lui _______________________ 

şi _______________________, domiciliat(ă) în ________________________, str. 

_______________________, nr. _______, tel. _______________, religia _________________, 

am promovat clasa a VIII-a în anul şcolar _________________, curs de zi, secţia ___________ 

la ___________________________________________________________________________. 

Media mea de admitere _______________________ 

Doresc să îmi exprim opţiunea pentru clasa: 

 Matematică informatică intensiv informatică  

 Matematică informatică intensiv engleză  

 Menţionez că am învăţat limba avansată: 

- engleză  

- germană  

 Doresc să îmi exprim opţiunea pentru limba începătoare: 

- germană  

- italiană  

- franceză  

 Prin prezenta solicit înscrierea mea în clasa a IX-a la unitatea dumneavoastră. 

Anexez următoarele documente: 

1. Certificat de naştere în copie legalizată 

2. Carte de identitate în copie legalizată 

3. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 

4. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) 

5. Fişa medicală 

 

Oradea, la ____________________    Semnătura, 

        __________________ 

 

 Către, 

  DIRECŢIUNEA LICEULUI TEORETIC “ADY ENDRE”  

       ORADEA



Cerere  de însciere în clasa a IX -a [Pick the date] 

 

Anexa 3 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 Subsemnatul (a) ________________________________________,  

CNP ________________________, născut(ă) la data de __________________ în localitatea 

_______________________ jud. ______________, fiul (fiica) lui _______________________ şi 

_______________________, domiciliat(ă) în ________________________, str. 

_______________________, nr. _______, tel. _______________, religia _________________, am 

promovat clasa a VIII-a în anul şcolar _____________, curs de zi, secţia ______________ la 

_____________________________________________________________________________. 

Media mea de admitere _______________________ 

Doresc să îmi exprim opţiunea pentru clasa CU  / FĂRĂ  predarea intensivă a limbii engleze. 

 

 Menţionez că am învăţat limba avansată: 

- engleză  

- germană  

 Doresc să îmi exprim opţiunea pentru limba începătoare: 

- germană  

- italiană  

- franceză  

 Prin prezenta solicit înscrierea mea în clasa a IX-a la unitatea dumneavoastră. 

Anexez următoarele documente: 

3. Certificat de naştere în copie legalizată 

4. Carte de identitate în copie legalizată 

3. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 

4. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) 

5. Fişa medicală 

         Semnătura, 

        __________________ 

 

Oradea, la ____________________ 

 

 Către, 

  DIRECŢIUNEA LICEULUI TEORETIC “ADY ENDRE”  

       ORADEA 


