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2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

3. SCOPUL    

 Această procedură documentează modul în care se organizează și se desfășoară 

admiterea  în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 la Colegiul 

de Artă„Carmen Sylva”, Ploieşti   
4. DOMENIUL DE APLICARE 

 Procedura se aplică la clasele   VIII-a  

 
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar.- Ordinul 5115/2014 

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar 

de artă- Ordinul 5569/2011 

 OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea si desfasurarea admiterii in 

invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017 
6. CONȚINUTUL PROCEDURII 

 Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de 

stat pentru anul școlar 2016-2017– 
 Cap.1 Dispoziții generale  

Art. 1. Admiterea elevilor în învățământul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite 

de prezenta metodologie. 

 Art. 2. (1) Absolvenții clasei a VIII-a participă la Evaluarea Națională, examen național 

care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competențelor dobândite pe parcursul 

învățământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfășurare, 

disciplinele la care se susține Evaluarea Națională și programele care stau la baza 

elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale prin ordin separat. 

 (2) Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru 

admiterea în învățământul liceal de stat. 

 Art. 3. (1) Conform legii, învățământul obligatoriu este învățământ de zi. În mod 

excepțional, pentru persoanele care depășesc cu mai mult de doi ani vârsta 

corespunzătoare clasei, învățământul se poate organiza și în alte forme de învățământ, pe 

baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

 (2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învățământul de zi, 

este cel puțin egal cu numărul absolvenților învățământului gimnazial din promoția 

anului 2015. 

(3) Absolvenții clasei a VIII-a din promoția 2013, indiferent de vârstă, precum și cei din 

promoțiile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii anului școlar 2015-

2016, se înscriu în învățământul liceal, la cursuri de zi. 

 (4) Absolvenții învățământului gimnazial din promoțiile anterioare, care împlinesc 18 ani 

pâna la data începerii anului școlar 2015-2016, se pot înscrie în învățământul liceal doar 

la cursuri serale sau cu frecvență redusă, în perioada prevazută de calendarul admiterii. 

 Art. 5. (1) Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu 

(cu excepția celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susțin probe de 

aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învățământul special și a celor care 

candidează pe locurile speciale pentru rromi, pentru care se aplică prevederile specifice 
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menționate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, 

profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul 

de școlarizare, pentru unitățile școlare finanțate de la bugetul de stat. 

 (2) În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați 

folosind, în ordine, următoarele criterii: 

 a) media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; 

 b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  

c) nota obținută la probă de Limba și literatura română din cadrul Evaluarii Naționale; 

 d) nota obținută la proba de Matematică din cadrul Evaluarii Naționale;  

e) nota obținută la proba de Limbă maternă din cadrul Evaluarii Naționale, respectiv nota 

de la proba de verificare a cunoștințelor de Limbă maternă, susținută conform 

prevederilor art.10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ 

cu predare în limba minorităților naționale.  

(4) În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea 

exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate 

mediile menționate la alin. (2), lit. a), b), c), d) și e) egale, atunci toți acești candidați sunt 

declarați admiși la opțiunea solicitată. 

 Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic și vocațional, repartizarea candidaților se efectuează pe 

filiere, profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor 

finale de admitere și în funcție de opțiuni. 

Art. 7. Pentru liceele din filiera vocațională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, 

pedagogic - precum și pentru liceul Waldorf-specializarea filologie, se vor organiza, 

înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform 

metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin.  

Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic și la specializarea filologie de la 

liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. 

 (2) Pentru profilul artistic – arte vizuale, profilul sportiv, precum și pentru liceul 

Waldorf, specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel: 

 

                                                                             
                                                            

 unde:  

         APT = nota finală la probele de aptitudini;  

        MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 

        MFA = media finală de admitere.  

(3) Pentru profilul artistic – muzică, coregrafie și teatru, media finală de admitere se 

calculează astfel: 

                         
 unde:  

        APT = nota finală la probele de aptitudini;  

        MA = media de admitere (calculată conform Art.4); 

         MFA = media finală de admitere. 

(6) Media finală de admitere, menționată la alin. (2), (3), (4) și (5), se calculează cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

Art.16. 

 (1) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial este alcătuită din:  

              a) președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;  

               b) secretar – secretarul șef sau secretarul unității de învățământ;  
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               c) membri – diriginții claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, 

secretare etc. 

 (2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial au următoarele atribuții:  

       a) organizează, în tot cursul anului școlar și, în special, în a doua jumătate a 

semestrului al doilea, acțiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a și a părinților 

acestora, referitor la modalitatea de înscriere în învățământul liceal de stat, la prevederile 

cuprinse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii, la graficul înscrierii în 

învățământul liceal de stat etc. 

        b) asigură crearea bazei de date privitoare la absolvenții clasei a VIII-a din școală și 

transmiterea ei la comisia de admitere județeană/a municipiului București; 

        c) verifică documentele candidaților, calculează, în conformitate cu prevederile 

prezentei metodologii, media generală la evaluarea națională, media de absolvire a 

claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere; 

        d) completează fișele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unității de 

învățământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a 

claselor a V-a – a VIII-a, cu notele și media generală de la Evaluarea Națională din clasa 

a VIII-a și cu media de admitere.  

         e) răspund de transcrierea corectă a datelor în fișele de înscriere și verifică, 

împreună cu elevii, cu parinții și cu diriginții, corectitudinea datelor personale, a mediilor 

și a notelor, a opțiunilor din fișa scrisă și concordanța acesteia cu fișa din calculator; 

efectuează corectarea greșelilor sesizate, înainte de transmiterea fișelor la centrul zonal de 

înscriere. Completarea incorectă a datelor din fișa de înscriere de către membrii comisiei 

de înscriere atrage după sine sancționarea celor vinovați și a președintelui comisiei, care 

răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz; 13 

         f) stabilesc și anunță din timp, elevilor și părinților acestora, graficul desfășurării pe 

clase a acțiunilor de completare a opțiunilor absolvenților clasei a VIII-a. Graficul 

ședințelor de instruire va fi semnat de directorul unității de învățământ, aprobat de 

președintele comisiei de admitere județene/a municipiului București și afișat la avizierul 

școlii; g) participă, prin reprezentanți stabiliți de directorul unității de învățământ, la 

ședințele de completare a opțiunilor elevilor;  

         h) asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, 

care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea 

fișelor de opțiuni sau pentru a solicita informații referitoare la admitere; i) informează 

elevii și părinții asupra rezultatelor obținute la evaluarea națională, la nivelul județului, 

respectiv al municipiului București, precum și asupra numărului de elevi corespunzător 

fiecărei tranșe de medii de admitere; 

          j) consiliază părinții și elevii, fără a le influența opțiunile, pentru a permite 

candidaților o alegere în cunoștință de cauză, prezentând toate informațiile necesare cu 

privire la unitățile de învățământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, 

contraindicații medicale pentru anumite calificări profesionale etc.), la prevederile 

prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completării unui număr insuficient 

de opțiuni sau ale completării unor opțiuni nerealiste; 

           k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondată unitatea școlară, 

fișele de opțiuni completate, prin președintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat 

desemnat de acesta. În situația în care resursele materiale și umane o permit, asigură 

introducerea în calculator a datelor cuprinse în fișele de înscriere și transmit baza de date, 

pe suport electronic, la centrul zonal de înscriere la care este arondată unitatea școlară; 

           l) afișează listele de control cuprinzând candidații arondați centrului de înscriere 

respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și având precizat locul ocupat 

în ierarhia generală a județului;  
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             m) organizează întâlnirile cu părinții și cu elevii, în timpul cărora aceștia verifică 

lista de control, verifică și semnează fișele listate de calculator, dacă acestea sunt corecte 

sau semnalează erorile de introducere a datelor din fișa inițială, precum și erorile din 

listele de control; 

             n) transmit centrului de înscriere fișele pe care au fost operate corecturi și 

observațiile privind eventuale erori în lista de control afișată;  

             o) transmit părinților fișele corectate, pentru a fi semnate; 

             p) afișează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la 

centrul de admitere județean/al municipiului București, cuprinzând repartizarea 

absolvenților școlii respective și ai școlilor arondate în unitățile de învățământ liceal. 
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                                    CALENDARUL ADMITERII 
 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 
pentru anul şcolar 2016-2017 

 

DATA EVENIMENTUL    

LIMITĂ/PERIOADA       
     

 Pregătirea admiterii    
  

31 ianuarie 2016 Elaborarea  planului  de  măsuri  judeţean/al  municipiului 
 Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii 
  

1 martie 2016 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei 
 de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de 

 limbă maternă     

 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a 

 modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei 

 acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele 

 de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de 

 limbă modernă sau maternă    
  

28 aprilie2016 Afişareaofertei   de   şcolarizare/ofertei   de   formare 
 profesională,   concretizată   în   profiluri,   domenii   şi 

 calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 

 tehnologică     

 Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ 

 liceal sau profesional pe filiere, profiluri, 

 specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 

 Crearea  bazei  de  date  la  nivelul  fiecărei  unităţi  de 

 învăţământ  gimnazial  şi  la  nivel  judeţean,  cuprinzând 

 datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a  

 Tipărirea  broşurii  care  cuprinde  informaţiile  despre 

 admitere      
  

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   
  

17 mai 2016 Transmiterea   la   Ministerul   Educației   și   Cercetării 

 

 Științifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în 
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 versiune electronică şi tipărită 
  

     11 - 31 mai 2016 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea 
 procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 
  

22 iunie 2016 Transmiterea  de  către  fiecare  unitate  de  învăţământ 
 gimnazial   către   comisia   de   admitere   judeţeană/a 

 municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile 

 generale de absolvire ale absolvenţilor clasei  a  VIII-a, 

 precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

 neîncheiată sau exmatriculaţi 
  

24 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a 
 municipiului  Bucureşti   către  Comisia  naţională  de 

 admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de 

 absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a 
  

7 iulie2016 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către 
 comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere 

 şi a ierarhiei judeţene 
  

8 iulie 2016 Afişarea  în  fiecare  unitate  de  învăţământ  gimnazial,  a 
 listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

 admitere 

 Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de 

 înscriere   cu   numele/codul   unităţii   de   învăţământ 

 gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a 

 VIII-a,  cu  mediile  generale  de  absolvire,  cu  notele  şi 

 mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, 

 cu mediile de admitere 

 Anunţarea  ierarhiei  la  nivel  judeţean/al  municipiului 

 Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 
  

11 iulie 2016 Eliberarea  fişelor  de  înscriere  pentru  candidaţii  care 
 solicită să participe la admitere în alt judeţ 
  

 Probele de aptitudini 
  

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
 absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini 
  

23-24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini 
  

25-28 mai 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini 
  

30 mai 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 

 Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo 

 unde metodologia permite acest lucru 
  

31 mai 2016 Afişarea  rezultatelor  finale,  în  urma  contestaţiilor  la 
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 probele de aptitudini 

 Transmiterea,  în  format  electronic  şi  în  scris,  către 

 comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a 

 listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini 
  

24 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 
 municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal 

 care  au  organizat  probe  de  aptitudini  a  listei  elevilor 

 corigenţi,   repetenţi,   cu   situaţia   neîncheiată   sau 

 exmatriculaţi 

 Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ 

 liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la 

 probele   de   aptitudini,   prin   eliminarea   candidaţilor 

 corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 
  

7 iulie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 
 municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal 

 care  au  organizat  probe  de  aptitudini  a  bazei  de  date 

 judeţene cuprinzând mediile de admitere 
  

8 iulie 2016 Validarea  de  către  comisia  de  admitere  judeţeană/  a 
 municipiului  Bucureşti  a  listei  candidaţilor  admişi  la 

 liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi 

 afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă 
  

11 iulie 2016 Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de 
 către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru 

 care au susţinut probe de aptitudini 

 Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional 

 de  Admitere  a  listei  candidaţilor  declaraţi  admişi,  în 

 fiecare  judeţ,  la  clasele  la  care  s-au  susţinut  probe  de 

 aptitudini 
  

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
 

19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
 absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare 

 a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
  

23-24 mai 2016 Înscrierea  candidaţilor  pentru  probele  de  verificare  a 
 cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
  

25-28 mai 2016 Desfăşurarea  probelor  de  verificare  a  cunoştinţelor  de 
 limbă modernă sau maternă 
  

30 mai 2016 Afişarea   rezultatelor   la   probele   de   verificare   a 
 cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 Depunerea  contestaţiilor  la  probele  de  verificare  a 

 cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde 
 
______________________________________________________________________________________3 
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 metodologia permite acest lucru 
  

31 mai 2016 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 
 verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 Transmiterea  către  comisia  de  admitere  judeţeană/a 

 municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la 

 probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

 sau maternă 
  

1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la 
 care  candidaţii  au  susţinut  probele  de  verificare  a 

 cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
  

7 iunie 2016 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele 
 de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă  modernă  sau 

 maternă  a  anexelor  fişelor  de  înscriere  la  unităţile  de 

 învăţământ gimnazial absolvite 
  

8 iunie 2016 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 
 municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul 

 Naţional  de  Admitere  a  listei  candidaţilor  care  au 

 promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

 modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe 
   

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor 
pentru învăţământul special 

 
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 
   

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii 
din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar2016-2017 
 

8 – 12 iulie 2016 Completarea  opţiunilor  în  fişele  de  înscriere  de  către 

  absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, 

  asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a 

  Completarea  fişelor  de  înscriere  de  către  absolvenţii 

  clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special 

  desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 
   

8 - 12 iulie 2016 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din 
  fişele de înscriere 
   

 

9 – 13 iulie 2016 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de 

 calculator,   corectarea   greşelilor   în   baza   de   date 
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 computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 
  

14 iulie 2016 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la 
 centrele  de înscriere la  centrul judeţean de admitere/al 

 municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor 

 care nu participă la repartizarea computerizată 

 Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor 

 de  opţiuni  originale  la  centrul  de  admitere  judeţean/al 

 municipiului Bucureşti 
  

15 iulie 2016 Transmiterea  bazei  de  date  de  la  centrele  de  admitere 
 judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de 

 Admitere 
  

16 - 17 iulie 2016 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia 
 Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a 

 municipiului  Bucureşti,  transmiterea  modificărilor  la 

 comisia naţională 
  

18 iulie 2016 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 
  

19 iulie 2016 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat 
 a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani 

 până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 
  

20 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu 
 absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a 

 listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul 

 liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 
  

20 iulie 2016 Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal  a 
 listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate 
  

21 iulie - 29 iulie 2016 Depunerea  dosarelor  de  înscriere  la  şcolile  la  care 
 candidaţii au fost repartizaţi 
   

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru 
candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare 

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 
şcolar2016 - 2017 

 
20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 

 de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

 limbă modernă sau maternă 
  

21 - 22 iulie 2016 Susţinerea  probelor  de  aptitudini  sau  a  probelor  de 
 verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă 

 maternă 
  

 

 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele 

 de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă  modernă  sau 

 maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 
  

20 - 25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au 
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 participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe 

 de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima 

 etapă a admiterii 
  

25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au 
 fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de 

 aptitudini 

 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au 

 susţinut  probe  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă 

 modernă sau de limbă maternă 
  

20 - 26 iulie 2016 Introducerea  datelor  în  calculator,  verificarea  fişelor 
 listate şi corectarea eventualelor erori 
  

27 iulie 2016 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere 
 judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional 

 de Admitere 
  

28 iulie 2016 Repartizarea  computerizată  a  candidaţilor  din  a  doua 
 etapă a admiterii 
  

28 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul 
 special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din 

 şcolile  respective/din  alte  judeţe,  repartizaţi  în  a  doua 

 etapă  şi  a  listei  cu  locurile  neocupate  în  unităţile  de 

 învăţământul liceal de stat 

 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de 

 stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a 

 doua etapă 
  

28 -29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost 
 repartizaţi candidaţii din etapa a doua 
  

29 iulie 2016 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de 
 stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii 

 candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 
  

1 – 4 august 2016 Rezolvarea  de  către  comisia  judeţeană  de  admitere  a 
 situaţiilor  speciale  ivite  după  cele  două  etape  de 

 repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care 

 nu  şi-au  depus  dosarele  de  înscriere  în  termen  şi  a 

 candidaţilor  care  nu  au  participat  la  primele  două 

 repartizări computerizate. 
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Anexanr. 1 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 
în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017  
__________________________________________________________________________________ 

 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din 
seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar  
2016 - 2017 

1 august 2016 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de 
 aptitudini  sau  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă 

 modernă ori maternă 
  

29 august 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 
 de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

 limbă modernă sau maternă 
  

30 - 31 august 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 
 cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
  

1 – 2 septembrie 2016 Repartizarea  absolvenţilor  clasei  a  VIII-a  care  nu  au 
 participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în 

 etapele  anterioare,  care  nu  s-au  înscris  în  perioada 

 prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia 

 şcolară ulterior etapelor anterioare 
  

5 septembrie 2016 Transmiterea  către  Centrul  Naţional  de  Admitere  a 
 rezultatelor repartizării 
   

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu 
frecvenţă redusă 

 
28 aprilie 2016 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii 

 din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data 

 începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 
  

15 iulie 2016 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau 
 cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare 

 care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

 cursurilor anului şcolar 2016 - 2017 
  

26 - 27 iulie 2016 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a 
 candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 

 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 
 - 2017 
  

27 - 29 iulie 2016 Repartizarea  candidaţilor  din  seriile  anterioare  care  au 
 împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 

 anului şcolar 2016 – 2017 pe locurile de la învăţământul 

 seral şi cu frecvenţă redusă 
  

 (2) În data de 8 iulie 2016, după afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu 

numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, școala și 

județul de proveniență al candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, este transmis 

electronic și în format tipărit comisiei de admitere județene/a municipiului București. 

 (3) Centrul de admitere județean/al municipiului București transmite la Centrul Național de 

Admitere, într-un fișier separat, până la data de11 iulie 2015, lista candidaților admiși la liceele 
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vocaționale, în urma promovării probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidații admiși la 

liceele militare sunt trimise electronic de către centrele județene de admitere din județele în care 

se află unitățile de învățământ respective, într-un fișier separat, la Centrul Național de Admitere, 

până la data de 6 iulie 2016. 

 (4) Candidații declarați respinși la probele de aptitudini, sau care nu au fost admiși la liceele 

vocaționale din lipsă de locuri, ridică, în data de 11 iulie 2016, fișele de înscriere de la 

secretariatele liceelor la care au susținut probe de aptitudini, le depun la școlile gimnaziale pe 

care le-au absolvit și, în perioada prevazută de calendarul admiterii, completează opțiuni la 

centrul de înscriere la care este arondată școala generală pe care au absolvit-o. Acești candidați 

participă la repartizarea computerizată. 

Metodologia de organizare, desfăşurare și structura probelor de aptitudini pentru 

admiterea în liceele vocaționale  

PROFIL  ARTISTIC - ARTE VIZUALE  

Specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - 

restaurare bunuri cultural 

 I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ 

 Desen după natură – studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care 

cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). 

Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.  

Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb. 

            (2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.  

      Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune. 

       Timp de lucru: 5 ore. 

          Criterii de apreciere: - Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)  

                                                 - Raportul dintre obiecte (proporţii) 

                                                 - Forma, caracterul obiectelor  

                                                 - Redarea spaţiului şi a volumului  

                                                 - Raport valoric  

II. PROBĂ DE CREATIVITATE  

    O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum. 

      a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă.  

       b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut. 

  Timp de lucru: 5 ore 

  Criterii de apreciere:  

    a)- unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect; - expresivitatea cromatică; - notă personală, 

originalitate, creativitate. 

      b) - raportul între elemente, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor. 

     Note: (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se adaptează specialităţii sau se 

înlocuieşte cu o probă de memorie vizuală, probă scrisă, în care candidaţii vor descrie în 

maximum trei pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu, 

centrul oraşului). Se recomandă ca lucrarea să conţină şi schiţe de detaliu sau ansamblu, a căror 

calitate va fi evaluată după criterii artistice. Criterii de apreciere: - cantitatea şi calitatea 

informaţiilor furnizate; - numărul detaliilor descrise; - claritatea exprimării şi puterea de sugestie 

a textului; - realizarea plastică a schiţelor pe care le conţine lucrarea;  

    (2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se 

înlocuieşte cu o probă de testare a aptitudinilor specifice specializării. Proba constă în realizarea 

unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. 

Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum. 

     Criterii de apreciere: 

           - calitatea limbajului plastic utilizat; 
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           - fidelitatea reproducerii; 

           - respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau 

micşorării. NOTĂ: 1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile, sunt numite 

prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din: 

 - preşedinte (fără drept de notare)  

– directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

 - vicepreşedinte (fără drept de notare)  

– şeful catedrei de specialitate; 

  - membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul 

susține probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită. 

  2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca 

medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare 

examinator, membru al comisiei cu drept de notare.  

   3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a, 

     4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 4 

din prezenta Notă, este 6 (şase).  

     5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de 

aptitudini. 

      6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii. 

PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ SECŢIA INSTRUMENTALĂ 

 A. Instrumentele orchestrei simfonice  

1.Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat  

Proba I Proba de instrument compusă din:  

a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, 

conform programei claselor de gimnaziu; 

 b) un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din patru studii pregătite de candidat;  

c) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. Studiile vor avea nivelul de 

dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă 

de candidat.  

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a II-a 

 Recital instrumental: 

 a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;  

b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau 

universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Lucrările vor avea nivelul de 

dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă 

de candidat. 

 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a III-a 

 a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru: - vioară; - corzi grave – suflători - 

percuţie;  

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru: - vioară; - corzi grave – suflători – 

percuţie. 

 Notă: Probele a) şi b) se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, care se calculează ca 

medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 2. Instrumente de percuţie 

 Proba I 

 Proba de instrument compusă din: 



15 
 

a) o gamă, aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, 

conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; 

 b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei 

ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică şi timpani; 

 c) un studiu pe note, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din şase studii pregătite de 

acesta, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat, la 

unul din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.  

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 33 

 Proba a II-a 

 Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din 

creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre 

lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare 

pentru mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al 

programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat. 

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  

Proba a III-a  

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători;  

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători. 

 Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 3. Pian, orgă clasică 

 Proba I 

 Proba de instrument compusă din:  

a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei 

ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură. 

 b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. 

 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a II-a 

 Recital instrumental:  

a) o sonată clasică, integrală, la alegerea candidatului, executată fără partitură; 

 b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată 

fără partitură,. 

 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a III-a 

 a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară;  

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. 

 Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă care se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.  

Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor I şi a II-a la 

pian.  

B. Instrumente populare – nai, ţambal, taragot, acordeon  

Proba I 

 Recital instrumental: 

 a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu 

sau fără acompaniament; 

 b) două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în 

mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu), cu 

sau fără acompaniament; 
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 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a II-a 

 a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-

percuţie; b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie. 

 Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat  

 C. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică uşoară  

1. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat 

 Proba I 

 Proba de instrument compusă din:  

a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, 

conform programei claselor de gimnaziu;  

b) un studiu, pe note, din patru studii pregătite de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al 

programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta; 34 

 c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie. Notă: Această probă se apreciază de 

fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii 

examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. 

 Proba a II-a  

Recital instrumental:  

a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de 

dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;  

b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul româneasc sau 

universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei 

clase de gimnaziu, interpretată fără partitură. 

 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu singură notă.  

Proba a III-a  

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-

percuţie;  

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie; 

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 2. Instrumente de percuţie 

 Proba I Proba de instrument compusă din:  

a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, 

conform programei claselor de gimnaziu, interpretată la marimbafon; 

 b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei 

ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică şi timpani; 

 c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, 

având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul 

din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.  

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a II-a  

Recital instrumental:  

a) un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului; 

 b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: - latino american - ritm în măsură ternară - reggae - 

twist sau rock and roll  

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  
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Proba a III-a 

 a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători. 

b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători. 

 Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.  

3. Pian  

Proba I  

roba de instrument compusă din: 

 a) un studiu, ales, prin tragere la sorţi, de către candidat, din trei studii pregătite de acesta, având 

nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură; 

 b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului; c) 

improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.  

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Comisia va stabili tema 

pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa 

şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.  

Proba a II-a  

Recital instrumental: 

 a) o sonată clasică (două părţi), la alegerea candidatului, interpretată fără partitură; 

 b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără 

partitură. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 Proba a III-a  

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima 

vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară; 

 b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară. Notă: 

 Probele a) şi b) se apreciază cu o singură notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ  

Canto clasic  

Canto jazz - muzică uşoară  

Canto tradiţional românesc  

Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto 

tradiţional românesc: 

 Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către 

comisie. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă 

. Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 4(patru) 

piese 1. Canto clasic Proba compusă din două piese, diferite, cu sau fără acompaniament, din 

care: 

 a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; 

 b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior. Notă: Această probă se 

apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. 

 2. Canto jazz - muzică uşoară Proba compusă din două piese diferite cu sau fără acompaniament 

din care: a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; 

 b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior . 

 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  

3. Canto tradiţional românesc  

Proba compusă din două piese diferite, cu sau fără acompaniament:  

a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele patru piese pregătite de candidat; piesele pregătite de 

candidaţi vor reprezenta stiluri diferite(doină, horă şi sârbă); 

 b) o piesă aleasă de candidat, alta decât cea interpretată anterior.  
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Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă 

. Proba a III-a - probă comună pentru specializările:  

Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară,  

Canto tradiţional românesc 

: Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează: 

 a) reproducerea de intervale melodice; 

 b) reproducerea de fragmente ritmice; 

 c) reproducerea de fragmente melodice; 

 d) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri);  

Notă: Probele a), b), c) şi d) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu 

două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 SECŢIA TEORETICĂ 

 Proba I  

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: 

bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările. 

 b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 

sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o 

octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: 

sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).  

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat. 

 Proba a II-a 

 Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2,3 sau 4 

pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o 

octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: 

sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). 

 Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă 

 Proba a III-a 

 a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei 

simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări /piese 

muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul româneasc sau 

universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de 

gimnaziu;  

b) În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din 

genuri diferite, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără 

acompaniament.  

Notă: Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în 

cadrul probei. NOTĂ: 1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, 

sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt 

compuse din: 

 - preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  

- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate; 

 - membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul 

susține probele sau, în mod exceptional, unul de o specialitate înrudită.  

2. Proba a III a pentru secția instrumentală, secția artă vocală interpretativă, precum și probele 1 

și 2 pentru secția teoretică se examinează de către o comisie formată din doi profesori specialiști 

în teorie, solfegiu, dicteu (TSD), iar subiectele vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră 

înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor 

metodist. 
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 Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul 

candidaţilor, conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului, fiecare 

candidat va extrage un bilet. 

 3. Proba a III a pentru secția teoretică va fi evaluată de comisiile de instrument, în funcție de 

instumentul ales de candidat. 

 4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca 

medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare 

examinator, membru al comisiei cu drept de notare. 

 5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, 

calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la 

probele I şi II. 

 6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase). 

 7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de 

aptitudini. 

 8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi 

instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale. 

 9. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen. 

 10. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în 

limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare. 

 11. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru 

toate specializările la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele 

comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota 

rezultată după contestaţii rămâne definitivă. 


