Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022 – 2023

CUM COMPLETAȚI CORECT FIȘA DE ADMITERE?
Sunteți părintele unui elev sau elevul care se pregătește pentru statutul de licean și doriți „să
prindeți” un loc la un „liceu”?
Dacă vă regăsiți printre cei cu condițiile de mai sus iar completarea fișei de admitere vă dă
dureri de cap, citiți sfaturile de mai jos!
1. Completarea opțiunilor pe fișa de admitere se face în ordinea preferințelor: de la cea mai dorită la
cea mai puțin dorită.
2. Completați pe primele locuri opțiunile pe care le doriți cel mai mult, chiar dacă nu sunteți sigur că
media va permite intrarea la aceste opțiuni. Nu va constitui un dezavantajat.
Continuați cu opțiuni care v-ar plăcea, apoi opțiuni la care nu v-ar deranja repartizarea.
Încheiați cu opțiunile cele mai puțin dorite, dar pe care trebuie să le completați pe fișă, pentru
siguranță. Este preferabil să intri la un liceu pe care îl dorești mai puțin decât să nu intri
deloc
Nu completați o opțiune nedorită înaintea unei opțiuni dorite! Prima opțiune este și prima luată în
considerare.
3. Țineți cont de mediile de admitere din anul precedent pentru a calcula șansele de intrare la
fiecare dintre opțiunile exprimate dar luați în considerare și fluctuația mediilor de la
Evaluarea Națională, de la an la an.
4. Completarea unui număr mare de opțiuni pe fișa de admitere nu poate dăuna în nici un fel; Un
număr prea mic de opțiuni poate diminua serios șansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o
medie suficient de bună pentru niciuna din opțiunile exprimate.
Nu există un “număr magic” de opțiuni care trebuie completate pe fișă: important este ca acest
număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea și să fie ordonate - de la cea mai dezirabilă
la cea mai puțin dezirabilă.
5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul diferite, un motiv în plus pentru a completa
cât mai multe opțiuni pe fișă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opțiuni să fie
mult mai mare decât în anii precedenți, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile ultimilor
admiși în anii trecuți sunt orientative.
6. Validarea fișelor este o operațiune simplă, dar obligatorie pentru toți candidații - eventualele
greșeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele școlare pe fișa de opțiuni, în completarea
numelui candidatului sau scrierea nelizibilă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul
“nu știe” că un elev a completat codul 115 dar de fapt a dorit specializarea cu numărul 151, sau că
media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55! Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greșită a
datelor de pe fișă, procedura impune tipărirea fișelor așa cum au fost introduse în baza de date.
Fișa astfel tipărită, numită “fișă martor” se înmânează candidatului. În cele câteva zile rămase
între introducerea fișei în computer și data limită pentru repartizare, diriginții sunt cei care
convoacă la școală toți elevii, însoțiți de părinți, pentru a verifica opțiune cu opțiune
corespondența fișei de martor cu fișa originală, semnând pentru conformitate.
Neconcordanțele între fișa completată și fișa martor trebuie semnalate imediat conducerii
școlii, care ia măsuri imediate de corectarea a acestora.
7. Între momentul validării fișei și repartizarea computerizată, datele din fișe sunt centralizate
în baza de date națională a admiterii.
8. După verificări multiple și corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.
9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere și apoi după
opțiuni, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai mare medie.
Pentru fiecare elev, se caută prima opțiune de pe listă unde mai sunt locuri libere și elevul
este repartizat la acea opțiune.
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Pentru a înțelege algoritmul de repartizare, vă prezentăm următoarele exemple:
1. Exemplul 1 – elev cu media de admitere 10. Fiind clasat pe primele locuri în ierarhia din județ
(presupunând că există mai mulți candidați cu această medie), este repartizat printre primii,
deci la prima sa opțiune.
2. Exemplul 2 – elev cu media de admitere 9,00. Presupunem că pentru prima sa opțiune au fost
ocupate 14 locuri din cele 28 existente în planul de școlarizare, de către 14 elevi cu medii mai
mari decât media sa. Elevul va fi al 15-lea repartizat la prima sa opțiune.
3. Exemplul 3 – elev cu media de admitere 8,00. Presupunem că pentru prima sa opțiune au fost
ocupate toate locurile, de către elevi cu medii mai mari decât a lui.
- Scenariul 1 Dacă la cea de-a doua sa opțiune mai există locuri libere, elevul va fi
repartizat la aceasta.
- Scenariul 2 Dacă pentru cea de-a doua sa opțiune locurile sunt deja ocupate de elevi cu
medii de admitere mai mari, se verifica cea de-a treia opțiune din fișă, și în ordine
următoarele, până la găsirea primei opțiuni la care mai sunt locuri libere.
Trebuie să înțelegeți că, datorită algoritmului de repartizare, nu se poate întâmpla ca locul
corespunzător mediei, loc la care s-a ajuns după repartizarea celor cu medii de admitere mai
mari, să fie ocupat de către un candidat cu media de admitere mai mică!
4. Exemplul 4 – Presupunem că elevul A are media de admitere 8,93 și opțiunea X pe locul al IIlea în fișa de opțiuni, iar elevul B are media de admitere 8,91 și opțiunea X pe locul I în fișa
de opțiuni. Candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opțiunea X (în cazul în care
candidatul A nu a fost repartizat la opțiunea de pe primul loc), având media mai mare decât
candidatul B.
ACORDAȚI ATENȚIE!
 înscrierii unui număr suficient de opțiuni în fișa de înscriere;
 criteriilor de repartizare. Primul criteriu de repartizare îl constituie media de admitere iar cel
de-al doilea îl reprezintă opțiunea.
 ordinii înscrierii opțiunilor, de la cea mai dorită opțiune spre cea mai puțin dorită
opțiune;
 limbii de predare - română, maghiară sau germană.
VERIFICAȚI CU MARE ATENȚIE CORECTITUDINEA DATELOR COMPLETATE ÎN FIȘA DE
ÎNSCRIERE, RESPECTÂND TOATE ETAPELE INDICATE ÎN GRAFIC!
Alte informații despre admiterea în clasa a IX-a pot fi găsite pe pagina de web a
MINISTERULUI EDUCAȚIEI la adresa:
https://edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional
cât și pe pagina de web dedicată admiterii în clasa a IX-a:
http://admitere.edu.ro

VĂ DORIM MULT SUCCES !
Comisia județeană de admitere
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