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MINISTERUL EDUCAȚIEI     

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A PROFIL REAL,  
SPECIALIZAREA -MATEMATICĂ INFORMATICĂ 

 

CONSTITUIREA CLASELOR 
 

1. REPARTIŢIA ELEVILOR ÎN CADRUL CELOR TREI SUBSPECIALIZĂRI SE REALIZEAZĂ ÎN 
FUNCȚIE DE MEDIE ȘI OPȚIUNE 

2. DEPARTAJAREA ELEVILOR PENTRU ULTIMUL LOC DIN CLASA SOLICITATĂ: 
Art. 5.  
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, acestia vor fi departajaţi folosind, în ordine, 
urmatoarele criterii: 
a) media generala obţinuta la Evaluarea Naţionala din clasa a VIII-a 
b) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
c) nota obţinuta la proba de limba si literatura româna din cadrul Evaluarii Naţionale; 
d) nota obţinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Naţionale; 
 

(4) În cazul în care, la o unitate de învaţamânt, pe ultimul loc, exista candidaţi cu opţiunea exprimata 
pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile menţionate la alin. 
(2), lit. a), b), c), d) egale, atunci toţi acesti candidaţi sunt declaraţi admisi la opţiunea solicitată 
 
ART. 2 (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023 se desfăşoară în 
conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 
2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012. =ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023 

OPȚIUNEA PENTRU MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ ESTE 
CONDIȚIONATĂ DE REZULTATUL LA PROBA DE VERIFICARE A 

CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ (LIMBA ENGLEZĂ)  
Art. 9. Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor 
putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, 

pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba prevăzută 
la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi 

moderne în regim intensiv. 
 

Art. 7. La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim 
intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare 

decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare. 
(ÎN DATA DE 25.08.2022 ORA 9,00 PROBA SCRISĂ , ORA 11.00 PROBA ORALĂ) 

Anexa nr. 4 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 
 

AFIȘAREA REPARTIZĂRII ELEVILOR ÎN CELE TREI CLASE DIN CADRUL SPECIALIZĂRII MATEMATICĂ 
INFORMATICĂ SE VA REALIZA ÎN DATA DE 29.08.2022 PE SITE-UL COLEGIULUI (www.hcc.ro ) ȘI LA 
AVIZIERUL COLEGIULUI (ELEVII SE VOR AFIȘA CONFORM CODULUI DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ) 

DIRECTOR, PROF.  
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