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Lista unităţilor de învăţământ liceal de stat din judeţul Dolj 
 

DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ ADRESĂ TELEFON 

CENTRUL ŞCOLAR “BEETHOVEN” CRAIOVA CRAIOVA, STR. BEETHOVEN NR. 2 0251/411451, 0351/420112 

COLEGIUL NAŢIONAL “CAROL I" CRAIOVA CRAIOVA, STR. ION MAIORESCU NR. 2 0351/420150, 0351/420160 

COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA CRAIOVA, STR. MIHAI VITEAZUL NR. 12 0251/413615, 0251/416353 

COLEGIUL NAŢIONAL "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA CRAIOVA, B-DUL ŞTIRBEI VODĂ NR. 5 0251/532277, 0351/405471 

COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. DOLJULUI NR. 12 0251/554458, 0351/413371 

COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA CRAIOVA, STR. AMARADIA NR. 72 0251/552663, 0351/412004 

COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC "GHE. CHIŢU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. BRESTEI NR. 10 0251/412943, 0351/804905 

COLEGIUL TEHNIC "ŞTEFAN MILCU" CALAFAT CALAFAT, STR. TRAIAN NR. 2 0251/333065, 0251/333074 

COLEGIUL TEHNIC “C.D. NENIŢESCU” CRAIOVA CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9 0251/591451, 0351/411568 

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII "C. BRÂNCUŞI" CRAIOVA  CRAIOVA, STR. C-TIN BRÎNCUŞI NR. 17 0251/599199, 0251/599542 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA CRAIOVA, STR. BRESTEI NR. 144 0251/422937, 0251/432929, 
0351/416074 

COLEGIUL"ŞTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA CRAIOVA, STR. ELECTROPUTERE NR. 21 0351/461456,0351/405657 

LICEUL "MIHAI VITEAZUL" BAILEŞTI BAILESTI, STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 3 0251/311103 

LICEUL CU PRG. SPORTIV "PETRACHE TRIŞCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.9 0251/534531 

LICEUL DE ARTĂ "MARIN SORESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. TABACI NR. 4 0251/533007, 0351/413351 

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9A 0351/414294 

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU" DABULENI DĂBULENI, STR. MARIN PREDA NR. 4 0251/334315 

LICEUL TEORETIC "GEORGE ŞT. MARINCU" POIANA MARE COMUNA POIANA MARE, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 21 0251/235027 

LICEUL TEORETIC "GH. MAGHERU" CETATE COMUNA CETATE, STR. PRINCIPALĂ NR. 220  0251/364024 

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA CRAIOVA, STR. HENRI COANDĂ NR. 48 0251/542257, 0351/807043 

LICEUL TEORETIC "INDEPENDENŢA" CALAFAT CALAFAT, B-DUL HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN NR. 4 0251/230508 

LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA CRAIOVA, STR. BUCOVINA NR. 5 0251/433227, 0351/439035 

LICEUL TEORETIC “ADRIAN PĂUNESCU” BÂRCA COMUNA BÂRCA, STR. MIHAI VITEAZUL NR. 259 0251/356612 

LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS COMUNA AMĂRĂŞTII DE JOS, STR. PRINCIPALĂ 0251/374023 

LICEUL TEORETIC BECHET BECHET, STR. A.I. CUZA NR. 22 0251/337162 

GRUPUL ŞCOLAR "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA CRAIOVA, STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 39 0251/525867 

GRUPUL ŞCOLAR "DIMITRIE FILIŞANU" FILIAŞI FILIAŞI, B-DUL RACOŢEANU NR. 178 0251/442170, 0251/441805 

GRUPUL ŞCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 101 0251/423902, 0351/405698 

GRUPUL ŞCOLAR "HORIA VINTILĂ" ŞEGARCEA ŞEGARCEA, STR. UNIRII NR. 33 0251/210306 

GRUPUL ŞCOLAR "MATEI BASARAB " CRAIOVA CRAIOVA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 113 0251/433831, 0351/428020 

GRUPUL ŞCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" CRAIOVA CRAIOVA, STR. B-DUL DECEBAL NR. 105 0251/436733, 0351/170323 

GRUPUL ŞCOLAR "TRAIAN VUIA " CRAIOVA CRAIOVA, STR. ROVINARI NR. 1 0351/407201, 0351/407200 

GRUPUL ŞCOLAR “AL. MACEDONSKI” MELINEŞTI COMUNA MELINEŞTI, STR. PRINCIPALĂ NR. 208 0251/440004 

GRUPUL ŞCOLAR “ŞTEFAN ANGHEL” BĂILEŞTI BĂILEŞTI, STR. REVOLUŢIEI NR. 4 0251/311459 

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL “PETRE BANIŢĂ” CĂLĂRAŞI  COMUNA CĂLĂRAŞI, STR. PRINCIPALA NR. 1 0251/334703 

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CÂRCEA CARCEA, STR. AEROPORTULUI NR. 18  0251/458007 

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MALU MARE COMUNA MALU MARE, NR. 268 0251/446007 

GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA CRAIOVA, STR. NICOLAE ROMANESCU NR. 99 0251/427636 

GRUPUL ŞCOLAR IND. TRANSP. CĂI FERATE CRAIOVA CRAIOVA, STR. C-TIN BRÂNCUŞI NR. 15 0251/595431 

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL "C.N. PLOPŞOR" PLENIŢA COMUNA PLENIŢA, STR. TRAIAN NR. 614 0251/368258 

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CRAIOVA CRAIOVA, STR. AMARADIEI NR. 59 0251/595059 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “SF. GRIGORIE TEOLOGUL” 
CRAIOVA  

CRAIOVA-MOFLENI, STR. COŞUNA NR. 17  
0251/463966 

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII ARGETOAIA  COMUNA ARGETOAIA, STR. C-TIN ARGETOIANU NR. 225 0251/452889 

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII DANEŢI  COMUNA DANEŢI 0251/377022 

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII VALEA STANCIULUI  COMUNA VALEA STANCIULUI, STR. CEZAR LAZARESCU NR. 57 0251/352109 

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII CRAIOVA 
CRAIOVA, STR. BARIERA VÂLCII NR. 160  
(în incinta PMT Craiova) 

0251/5916362 

 

În perioada desfăşurării Admiterii în licee 2011, vă sfătuim să apelaţi cu încredere la paginile oficiale 
web ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Dolj, http://www.isj.dj.edu.ro, Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, http://www.edu.ro/index.php/articles/c307/ şi Portalului MECTS - Admitere 2011, 
http://admitere.edu.ro/2011/, unde veţi găsi toate documentele şi procedurile necesare unei orientări cât mai 
corecte. 
 

  
La realizarea informatizată a Admiterii în licee şi-au adus aportul Ministerul Educaţiei, Cercetării 

Tineretului și Sportului, http://www.edu.ro şi firma SIVECO S.A http://siveco.ro  

http://www.isj.dj.edu.ro/
http://www.edu.ro/index.php/articles/c307/
http://admitere.edu.ro/2011/
http://www.edu.ro/
http://siveco.ro/
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Anexa II la OMECTS nr. 4802 din 31.08.2010 (extrase) 
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2011-2012 
DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

1 martie 2011 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  

1 mai 2011 Afişarea ofertei 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 

5 mai 2011 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnaziale a 
broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere 
Transmiterea, de către inspectorate, în 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. 

15 mai 2011 Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în 
versiune electronică şi tipărită. 

9 mai - 3 iunie 
2011 

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea 
procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 

29 iunie 2011 Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de 
înscriere cu 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 
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei 
candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere. 
Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a listei 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 
exmatriculaţi. 

29 iunie 2011 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a 
VIII-a. 

30 iunie 2011 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să 
participe la admitere în alt judeţ. 

Probele de aptitudini 

24 mai 2011 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini. 

27-31 mai 2011 Înscrierea pentru probele de aptitudini. 

1-3 iunie 2011 Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

4 iunie 2011 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde 
metodologia permite acest lucru 

5 iunie 2011 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele 
de aptitudini. 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de 
admitere judeţeană, a listei candidaţilor declaraţi admişi la 
probele de aptitudini. 

15 iunie 2011 Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admiși la probele 
de aptitudini 

27 iunie 2011 Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a 
rezultatelor de la Evaluarea Naţională, către unităţile de 
învăţământ care au organizat probe de aptitudini. 

28 iunie 2011 Validarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-
au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de 
învăţământ liceal respectivă. 

30 iunie 2011 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 

DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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  

24 mai 2011 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

27-31 mai 2011 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

1-3 iunie 2011 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

4 iunie 2011 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 
metodologia permite acest lucru. 

5 iunie 2011 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă . 
Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană, a listelor 
cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă sau maternă. 

9 iunie 2011 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă 

10 iunie 2011 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. 

13 iunie 2011 Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de 
Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

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

15 mai 2011 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi  

1 iulie 2011 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţi-
lor pe locurile speciale pentru romi 

4-6 iulie 2011 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi  

7 -9 iulie 2011 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 de 11 septembrie 2011 inclusiv 

29 iunie -5 iulie 
2011 

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. 

30 iunie - 6 iulie 
2011 

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din 
fişele de înscriere. 

30 iunie -7 iulie 
2011 

Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de 
calculator, corectarea greşelilor în baza de date 
computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. 

8 iulie 2011 Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la 
centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere, 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. 

9 iulie 2011 Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere 
judeţene, la Centrul Naţional de Admitere. 

10 iulie 2011 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia 
Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene, 
transmiterea modificărilor la comisia naţională. 

11 iulie 2011 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

12 iulie 2011 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a 
absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la 
data de 11 septembrie 2011 inclusiv. 

13 iulie 2011 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu 
absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei 
cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat 
din judeţ. 

15 iulie 2011 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal a listei 
candidaţilor repartizaţi în acea unitate. 

15 iulie – 25 
iulie 2011 

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidaţii 
au fost repartizaţi. 
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DATA LIMITĂ / 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

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 de 11 septembrie 2011 inclusiv 

14 iulie 2011 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de 
aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă 

15-16 iulie 2011 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă  

18 iulie 2011 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi 
rezolvarea eventualelor contestaţii. 

14 iulie -19 iulie 
2011 

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au 
participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de 
opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a 
admiterii 

19 iulie 2011 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 

15-20 iulie 2011 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi 
corectarea eventualelor erori 

21 iulie 2011 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere 
judeţean şi la Centrul Naţional de Admitere 

22 iulie 2011 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a 
admiterii 

23 iulie 2011 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 învăţământ 
liceal de stat 
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a 
listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă  

23 iulie -25 iulie 
2011 

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii 
au fost repartizaţi 

25 iulie 2011 Transmiterea, de către unităţile de învăţământ liceal de stat, 
a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii 
candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 

26 -28 iulie 
2011 

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. 

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 data de 11 septembrie 2011 inclusiv 

1 august 2011 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de 
aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă 

1-4 septembrie 
2011 

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

5-7 septembrie 
2011 

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 

8 septembrie 
2011 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 
rezultatelor repartizării 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 

1 mai 2011 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din 
seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 11 
septembrie 2011 inclusiv 

15 iulie 2011 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu 
frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care 
împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 
2011 inclusiv 

26-27 iulie 2011 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a 
candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv 

28-30 iulie 2011 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au 
împlinit vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011  
inclusiv, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă 
redusă. 

ALGORITMUL DE REPARTIZARE  
şi modalităţi de departajare 

1. Repartizarea computerizată se face ordonând candidaţii în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere pe judeţul respectiv şi 
încercându-se plasarea fiecărui candidat, strict în această ordine, la 
una din opţiunile exprimate de candidatul respectiv. 
Conform art.5 (2), “În cazul în care doi candidaţi au medii de 
admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, 
următoarele criterii: 
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; 
b) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul 
Evaluării Naţionale; 
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării 
Naţionale; 
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării 
Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de 
limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art. 10, în cazul 
candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare 
în limba minorităţilor naţionale.” 
Conform art.5 (4), ”În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe 
ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea 
unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate 
mediile menţionate la alin (2), lit. a), b), c), d) și e) egale, atunci 
toţi acești candidaţi sunt declaraţi admiși la opţiunea solicitată. 
Calculul mediei de admitere se face conform algoritmului descris în 
cadrul art. 4, astfel:  
“(2) Pentru absolvenţii din promoţia 2011, media de admitere este 
media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională 
susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a și media generală de absolvire a 
claselor a V-a – a VIII-a. 

(3) Calcului mediei de admitere se face astfel:  
2

ENABS
MA


   

unde: 
MA = media de admitere. 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de 
absolvenţii clasei a VIII-a” 
“(4) Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în 
media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se 
va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii 
de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru 
absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect 
unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 
și 2009. 
(5) Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009, media generală la 
tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic 
susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic 
susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la 
tezele cu subiect unic, se calculează ca medie aritmetică cu două 
zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori 
evaluatori. 
(6) Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie 
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la 
probele incluse în Evaluarea Naţională  
(7) Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent 
dacă una sau mai multe din notele obţinute la evaluarea naţională 
sunt inferioare notei cinci. 
(8) Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală 
la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. 
(9) Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de 
admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
(10) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac liceele/clasele pentru care 
se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv 
pentru care se susţin probe de verificare a cunoștinţelor de limbă 
modernă și clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 
pentru care se susţin probe de verificare a cunoștinţelor la limba 
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maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu 
prevederile metodologiei. 
(11) Pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 
inclusiv, se înlocuiește, după caz, sintagma ”Evaluarea Naţională” cu 
sintagma "examenul de capacitate”, pentru absolvenţii gimnaziului de 
până în anul 2003 inclusiv, cu sintagma ”testele naţionale”, pentru 
absolvenţii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma ”tezele cu 
subiect unic susţinute în clasa a VIII-a”, pentru absolvenţii din 
promoţiile 2008 și 2009. 
(12) Pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în 2007 
inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de 
capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în 
considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la 
prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. 
Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este 
inferioară notei cinci. 

2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima 
opţiune validă la care există locuri libere. 
Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima 
opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte 
opţiuni. 

Exemplu: se verifică prima opţiune a candidatului curent; în cazul în 
care opţiunea este validă şi mai există locuri la această opţiune, este 
considerat admis la această opţiune şi se trece la următorul candidat; 
altfel se verifică a doua opţiune de pe fişă, etc. 

Observaţie: O opţiune este invalidă dacă: codul opţiunii alese de 
candidat nu există sau opţiunea aleasă necesită probă la limba 
modernă (cazul claselor cu predare în mod bilingv) şi candidatul nu a 
susţinut-o.  

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile 
exprimate pe fişă el rămâne nerepartizat în acea etapă de admitere şi 
va trebui să participe la o sesiune de admitere ulterioară organizată 
numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situaţia poate să 
apară în cazul în care candidatul nu a înscris suficiente opţiuni, cele 
exprimate de el fiind ocupate înainte de alţi candidaţi care au avut 
medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un 
număr suficient de opţiuni pentru ca această situaţie să nu apară. 
Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii 
să fie repartizaţi, dacă îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste!  

Observaţi că nu poate exista situaţia în care un candidat să fie 
declarat nerepartizat iar la una din opţiunile exprimate de el să fi 
fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât a lui. 
 

Completarea fişelor de înscriere 

În vederea completării fişei de înscriere vă rugăm să aveţi în vedere 
următoarele: 
1. Informaţii generale:  

 Formularele se completează cu majuscule; 

 A nu se depăşi căsuţele alocate; 

 Completaţi cu atenţie. 
2. Verificările necesare:  

 Verificaţi corectitudinea notelor, calculul mediilor (atenţie, se 
calculează prin trunchiere, nu rotunjire!), şi a codurilor aferente 
liceelor pentru care aţi optat. 

 Părintele este obligat să verifice corespondenţa dintre fişa 
originală şi fişa de control tipărită de sistem. Vă recomandăm ca, 
după completarea opţiunilor pe fişa de înscriere originală, să o 
transcrieţi cu mare atenţie pe fişa model din această broşură. 

 La afişarea listelor de candidaţi pentru licee, (înainte de 
repartizare) verificaţi corectitudinea informaţiilor. 

ATENŢIE!! MEDIA DVS. SE CALCULEAZA PRIN TRUNCHIERE, ŞI NU 
PRIN ROTUNJIRE: Ex: nota calculată 7.757 = nota corectă 7.75  

3. Mod de completare:  

 Informaţi-vă la diriginţi şi inspectoratul şcolar asupra numărului 
minim de opţiuni ce pot fi completate. 

 Asiguraţi-vă că aţi completat un număr suficient de opţiuni.  

 Atenţie la prioritatea opţiunilor! Prima opţiune scrisă este şi 

prima luată în considerare. Numărul de ordine al opţiunilor este 
esenţial în algoritmul repartizării. 

 Pe fişă nu trebuie să existe coduri duble (al doilea este inutil, se 
anulează automat).  

 Un candidat nu poate opta pentru o specializare bilingvă, decât 
dacă a susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă din cadrul specializării.  

4. Sfaturi pentru completarea fişelor:  

 Completaţi opţiunile ţinând cont de media Dvs., de şansele reale de a 
fi admis la un anumit liceu şi nu în ultimul rând de preferinţe; 

 De exemplu, puteţi completa primele 5 opţiuni cu liceele la care 
media de admitere în anii anteriori a fost superioară mediei Dvs., 
următoarele 20 de opţiuni cu licee la care aveţi şanse reale de 
admitere, şi restul opţiunilor cu liceele rămase.  

5. Observaţie: Câmpul Nr. înreg., care se găseşte în partea dreaptă-sus nu 

se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi 

fişa de înscriere din partea şcolii de provenienţă în momentul depunerii ei. 

6. Exemplu de completare a opţiunilor (conf. Art.41 din Metodologie): 

1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică - 
informatică, liceu-cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură 
codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 

2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, 
specializarea ştiinţe sociale-cursuri de zi, care are în 

broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:  

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, 
în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin 

precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. 
Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite anterior, 
spre exemplificare, sunt fictive.” 

IMPORTANT ! Înscrierea absolvenţilor 

Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a 
Art.3 din Metodologie prevede: “(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din 
promoţia 2011, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 
2011 inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, 
care împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se 
pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu 
frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.”  

“Art.30. (1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-
un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din 
judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de grafic, la 
şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru 
absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere 
în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în 
care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.  

Pentru judeţul DOLJ, centrul special de înscriere este la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj (Str. Ion Maiorescu nr. 6, tel. 0251/421939) 

Depunerea dosarelor de înscriere la învăţământul de ZI  

“Art.53. (1) În perioada 15 iulie-25 iulie 2011, absolvenţii depun, la 
unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, 
cuprinzând actele de studii în original.  

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma 
repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat 
de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:  

a) cererea de înscriere;  
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în 
copie legalizată;  
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 
Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - VIII-a (cu calculul mediei 
generale);  
e) fişa medicală.  

1 0 7 

2 7 9 
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(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun 
dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 
corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru 
rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de 
admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere 
judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor 
speciale.” 

Înscrierea candidaţilor pentru învăţământul special 
“Art.57. (1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din 
unităţile de învăţământ special se organizează de către comisia de 
admitere judeţeană, în perioada 7 - 9 iulie 2011. 
(2) Locurile alocate pentru învăţământul liceal special sunt anunţate în 
broşura de admitere, într-o listă separată, care va purta menţiunea că 
aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată. 
(3) Repartizarea pe locurile din unităţile de învăţământ special se face 
în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere sau de absolvire, după caz, şi în funcţie de 
opţiuni.  
(4) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care au susţinut Evaluarea 
Naţională din clasa a VIII-a pot participa, fără restricţii, la toate 
etapele admiterii prevăzute de metodologie, atât pentru locurile din 
învăţământul de masă, cât și pentru cele din învăţământul special. 
(5) Candidaţii cu cerinţe educative speciale, care nu au susţinut 
Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a și care solicită repartizarea în 
învăţământul de masă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de absolvire a gimnaziului, de către comisia de admitere 
judeţeană, în perioada 26 - 28 iulie 2011, după repartizarea celorlalţi 
candidaţi. În repartizarea acestor candidaţi, se va ţine cont de 
certificatele de expertiză şi orientare şcolară şi profesională eliberate 
de comisia pentru protecţia drepturilor copilului.” 

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă 
“Art.58. (1) Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a 
candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până 
la data de 11 septembrie 2011, inclusiv, se face la un centru special 
desemnat de inspectoratul şcolar.” Pentru judeţul DOLJ centrul special 
este Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde se depun dosarele de 
înscriere în perioada 26-27 iulie 2011.  
Repartizarea se face în şedinţă publică, în perioada 28-30 iulie 2011, 
pe locurile anunţate în prezenta broşura de admitere, în două etape. 
În prima etapă, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere și a opţiunilor, candidaţii care au susţinut evaluarea 
naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a, candidaţii care nu au 
participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-
a/testele naţionale/examenul de capacitate. 

Susţinerea probelor de aptitudini şi de limbă modernă 

A. Susţinerea probelor de aptitudini  
“Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de 
aptitudini, înscrierea se desfăşoară în perioada 27-31 mai 2011.  
(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor 
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă 
se face direct de către candidaţi, cu o anexă a fişei de înscriere 
eliberată de unitatea şcolară la care aceştia au absolvit cursurile 
gimnaziale, ...” 
“Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfăşoară în perioada 1 - 3 iunie 
2011.” (profil pedagogic, sportiv, muzică, arte vizuale, teologic). 
Probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, sportiv, muzică, arte 
vizuale şi teologic se susţin în următoarele centre: 

 COLEGIUL NAŢIONAL ”ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA - profil 
pedagogic - educatoare - învăţători pentru funcţia didactică 
educatoare pentru Colegiul Naţional ”Ştefan Velovan” Craiova; 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA - 
profil sportiv: scrimă, atletism, volei, fotbal, handbal, baschet 
pentru: 

o Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trişcu”– scrimă, atletism; 
o Colegiul Naţional ”Nicolae Titulescu” – volei; 
o Grupul Şcolar ”Traian Demetrescu” – fotbal; 
o Grupul Şcolar Industrial Energetic – fotbal, handbal, baschet; 

 LICEUL DE ARTĂ „MARIN SORESCU” CRAIOVA - profil muzică şi 
arte vizuale pentru: 

o Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova; 
 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “SF. GRIGORIE 

TEOLOGUL” CRAIOVA - profil teologic; 
 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA - profil teologic. 

B. Susţinerea probelor de verificarea a cunoştinţelor de limbă 
maternă sau modernă  

“Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de 
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, 
înscrierea se desfăşoară în perioada 27-31 mai 2011. 
(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă se desfăşoară în perioada 1-3 iunie 2011.  
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10 şi Anexei IV din 
metodologie. 
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă 
se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere judeţeană. 
Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice 
unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve 
pentru limba modernă respectivă, respectiv la clase cu predare în 
respectiva limbă a minorităţilor.” 
Pentru clasele cu predare în mod bilingv, CODUL opţiunii completat în 
fişă este valid numai pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota 
6,00 la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă 
respectivă. 
Candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv vor 
participa la repartizarea computerizată şi vor putea completa opţiuni 
la toate specializările corespunzătoare limbilor moderne la care au 
susţinut probe de verificare şi au obţinut cel puţin nota 6,00.  
Candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv vor 
susţine probele de verificare a cunoştinţelor la limbile moderne în 
perioada 1-3 iunie 2011, după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
de învăţământ 

Data / ora Limba modernă 

1. 
COLEGIUL NAŢIONAL 
”FRAŢII BUZEŞTI” 
CRAIOVA 

01.06.2011 ora 900 Engleză (EN) 
02.06.2011 ora 900 Germană (GR) 
03.06.2011 ora 900 Franceză (FR) 
02.06.2011 ora 14

00
 Spaniolă (SP) 

Repartizarea candidaţilor romi 

“Art.56. (1) Comisia de admitere judeţeană stabilește, cu avizul 
Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul 
inspectoratului şcolar, până la data de 15 mai 2011, unităţile de 
învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru 
candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul 
Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţiei romilor. 
Numărul de locuri anunţat nu mai poate fi modificat după data de 15 
mai 2011. Informaţiile menţionate se transmit Comisiei Naţionale de 
Admitere, la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, 
Relaţia cu Parlamentul și Partenerii Sociali. … 
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se 
primesc, la comisia de admitere judeţeană, până la data de 1 iulie 
2011, ora 16. Orice cerere depusă după această dată nu mai este 
luată în considerare. 
(4) Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea 
locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să prezinte la înscriere, 
pe lângă actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din 
metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei 
organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin 
care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac 
parte din respectiva organizaţie.” 

Absolvenţii învăţământului particular 

“Art.59. Absolvenţii învăţământului gimnazial particular autorizat sau 
acreditat pot participa la admiterea în învăţământul liceal de stat, 
conform prevederilor din metodologie. Participarea lor la admitere nu 
este condiţionată de achitarea unei taxe.” 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2011-2012 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI 
 

Filiera teoretică şi tehnologică (repartizare computerizată) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie
 

COD 
opţiu

ne 
2009 2010 

1 Colegiul Naţional "Carol I" Craiova 
filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică  120 9,42 9,30 101 

matematică-informatică bilingv engleză 30 9,59 9,80 102 

matematică-informatică bilingv franceză 30 7,72 8,67 103 

ştiinţe ale naturii 30 9,37 9,34 104 

filiera teoretică-profil uman 

filologie bilingv spaniolă 30 9,06 8,79 105 

filologie bilingv engleză 30 9,40 9,39 106 
filologie  30 9,35 9,23 107 

2 Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 90 9,58 9,40 108 

matematică-informatică bilingv engleză 30 9,85 9,91 109 

matematică-informatică bilingv franceză 15 9,22 9,28 110 

matematică-informatică bilingv germană 15 9,05 9,33 111 

ştiinţe ale naturii 30 9,49 9,64 112 

filiera teoretică-profil uman 

filologie bilingv engleză 30 9,32 9,49 113 

ştiinţe sociale 30 9,34 9,21 114 

3 Colegiul Naţional "Elena Cuza" Craiova 
filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 9,30 9,32 115 

filologie bilingv engleză 30 9,32 9,25 116 

filologie bilingv germană 30 8,31 7,92 117 

filologie bilingv franceză 30 8,77 8,96 118 

filologie bilingv spaniolă 30 8,97 8,64 119 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică 60 9,25 9,00 120 

ştiinţe ale naturii 60 9,24 9,17 121 

4 Colegiul Naţional "Ştefan Velovan " Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică informatică 90 8,80 8,60 122 

ştiinţe ale naturii 90 8,99 8,63 123 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 60 9,02 8,77 124 

5 Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova 

filiera teoretică-profil real 
ştiinţe ale naturii 60 8,70 8,39 125 

matematică-informatică 60 8,66 8,32 126 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 60 8,93 8,71 127 

ştiinţe sociale 30 8,82 8,38 128 

6 Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova 
filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică  240 8,34 6,14 129 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
- - 130 

tehnician proiectant CAD 60 

domeniul electronică automatizări 

- - 131 tehnician operator tehnică de calcul 30 

tehnician de telecomunicaţii 30 

domeniul electric 
- - 132 

tehnician electrician electronist auto 60 
domeniul construcţii, instalaţii și lucrări publice 

- - 133 tehnician desenator pentru constr. şi instal. 30 

tehnician în constr. și lucrări publ. 30 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
- - 134 

tehnician în activităţi economice 30 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie
 

COD 
opţiu

ne 
2009 2010 

7 Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
7,91 7,99 135 tehnician în activităţi economice  120 

tehnician în administraţie 60 

domeniul comerţ 
7,74 7,49 136 

tehnician în activităţi de comerţ  120 

domeniul turism și alimentaţie 
6,55 7,15 137 tehnician în turism 90 

tehnician în gastronomie 120 

8 Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "C. Brâncuşi" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul industrie textilă şi pielărie 
- 6,24 138 

tehnician designer vestimentar 30 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism și alimentaţie 

6,60 6,68 139 
tehnician în turism  60 

tehnician în hotelărie 30 

organizator banqueting 30 

tehnician în gastronomie 30 

domeniul economic 
5,62 6,22 140 

tehnician în activităţi de poştă 30 

9 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 

5,93 4,33 141 
tehnician analize produse alimentare 90 

tehnician în morărit, panificaţie și produse 
făinoase 

30 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul turism și alimentaţie 
5,73 6,08 142 

tehnician în gastronomie  60 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
- - 143 

tehnician mecatronist 30 

10 Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Craiova 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul protecţia mediului 
6,58 5,20* 144 

tehnician ecolog şi prot.calităţii mediului 30 

filieră tehnologică-profil tehnic  

domeniul industrie textilă și pielărie 
- 4,18* 145 

tehnician designer vestimentar 30 

domeniul chimie industrială 
- - 146 

tehnician chimist de laborator 30 

domeniul mecanică 
- - 147 

tehnician mecatronist 30 

domeniul electromecanică 
- - 148 

tehnician electromecanic 30 

filieră tehnologică-profil servicii 

domeniul estetica și igiena corpului omenesc 
6,94* 6,88 149 

coafor stilist  30 

11 Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 30 8,47 8,19 150 

matematică-informatică 60 8,26 6,88 151 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 60 8,48 8,44 152 

ştiinţe sociale 30 8,39 8,04 153 

12 Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 60 8,15 7,73 154 

ştiinţe ale naturii 30 8,48 8,00 155 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 90 8,50 8,16 156 



 8 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie
 

COD 
opţiu

ne 
2009 2010 

13 Liceul Teologic Adventist Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 30 6,77 5,65 157 

14 Grupul Şcolar "Traian Vuia" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 60 8,04 7,18 158 

ştiinţe ale naturii 30 8,21 8,23 159 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 8,21 8,37 160 

ştiinţe sociale 30 8,27 8,02 161 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 
8,02 7,34 162 

tehnician operator tehnică de calcul 30 

domeniul mecanică 

6,38 5,94 163 tehnician mecatronist 60 

tehnician transporturi 30 

domeniul electric 
7,22 6,88 164 

tehnician electrotehnist  30 

15 Grupul Şcolar "Charles Laugier" Craiova 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 60 7,97 7,65 165 

ştiinţe ale naturii 60 8,27 7,98 166 

16 Grupul Şcolar "Matei Basarab" Craiova 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 

5,43* 4,19* 167 tehnician în activităţi economice  60 

tehnician în administraţie 60 

domeniul comerţ 
4,83 4,85 168 

tehnician în activităţi de comerţ 30 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
5,98* 5,63 169 

tehnician proiectant CAD  30 

domeniul construcţii, instalaţii și lucrări publice 
4,71* 4,43* 170 

tehnician instalator pentru construcţii  30 

17 Grupul Şcolar "Traian Demetrescu" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

4,49* 5,00 171 
tehnician proiectant CAD  30 
tehnician mecatronist 30 

tehnician transporturi 60 

tehnician prelucrări mecanice 30 

domeniul electronică automatizări 
6,26* 4,43* 172 

tehnician operator tehnică de calcul 30 

domeniul electric 
4,76* 4,20* 173 tehnician în instalaţii electrice 30 

tehnician electrotehnist 30 

18 Grupul Şcolar "George Bibescu" Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
5,59 5,69 174 tehnician mecatronist 30 

tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 

domeniul electronică automatizări 
4,21* 4,07* 175 

tehnician operator tehnică de calcul 30 

domeniul electric 
4,50* 4,35* 176 

tehnician electrician electronist auto 60 

19 Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 

5,64* 6,29 177 
tehnician în automatizări 60 

tehnician de telecomunicaţii 30 
tehnician operator tehnică de calcul 30 

domeniul electric 
4,92* 5,63 178 

tehnician în instalaţii electrice  60 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie
 

COD 
opţiu

ne 
2009 2010 

20 Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
6,11 4,64* 179 

tehnician mecatronist 30 

domeniul electric 
4,85* 4,43* 180 

tehnician electrotehnist 30 

domeniul electronică automatizări 
5,57* 4,97* 181 tehnician operator tehnică de calcul 30 

tehnician de telecomunicaţii 30 

domeniul electromecanică 
- - 182 

tehnician electromecanic 30 

21 Grupul Şcolar de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electronică automatizări 
6,51 4,65* 183 

tehnician operator tehnică de calcul 30 

domeniul electric 
5,94 5,01* 184 

tehnician electrician electronist auto 30 
domeniul mecanică 

4,42* 4,31* 185 tehnician transporturi  60 

tehnician proiectant CAD  30 

22 Liceul Teoretic Amărăştii de Jos 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 30 7,49 6,49 186 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
6,25 4,73 187 

tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 
filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
4,95* 4,13* 188 

tehnician în agricultură  30 

23 Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” Bârca 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 30 6,76 6,92 189 

filiera teoretică-profil uman 
filologie 30 - - 190 

24 Liceul "Mihai Viteazul" Băileşti 
filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 60 7,37 7,37 191 

ştiinţe ale naturii 30 7,82 7,16 192 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 8,63 8,13 193 

ştiinţe sociale 30 8,00 7,68 194 

25 Grupul Şcolar "Ştefan Anghel" Băileşti 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electric 
6,65 5,92 195 

tehnician în instalaţii electrice 30 
domeniul mecanică 

5,99 5,66 196 
tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 

domeniul electromecanică 
- - 197 

tehnician electromecanic 30 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
6,59 4,16* 198 tehnician veterinar 30 

tehnician în agricultură 30 

26 Liceul Teoretic Bechet 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 30 7,58 7,65 199 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară  
6,48 6,73 200 

tehnician analize produse alimentare 30 

27 Liceul Teoretic "Independenţa" Calafat 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 30 8,04 8,27 201 

ştiinţe ale naturii 60 8,40 7,88 202 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 8,62 8,51 203 

ştiinţe sociale 30 8,67 8,54 204 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie
 

COD 
opţiu

ne 
2009 2010 

28 Colegiul Tehnic "Ştefan Milcu" Calafat 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 

6,46 5,40 205 tehnician proiectant CAD 30 

tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
8,08 7,51 206 

tehnician în activităţi economice 30 

domeniul comerţ 
7,19 7,16 207 

tehnician în activităţi de comerţ  30 
filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul industrie alimentară 
- 5,35 208 

tehnician analize produse alimentare 30 

domeniul agricultură  
5,96 5,23 209 tehnician veterinar 30 

tehnician în agricultură 30 
29 Grupul Şcolar Agricol Cârcea 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
4,81* 4,19* 210 

tehnician transporturi  30 
30 Grupul Şcolar Agricol “Petre Baniţă” Călăraşi 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
7,37 7,32 211 

tehnician în activităţi economice 30 
filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
- 6,31 212 

tehnician în agricultură ecologică 30 

domeniul industrie alimentară 
5,67* 6,02 213 

tehnician în morărit, panificaţie şi prod. făinoase 60 
31 Liceul Teoretic "Gheorghe Magheru" Cetate 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 30 6,23 6,44 214 

filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul comerţ 
5,07 4,33* 215 

tehnician în achiziţii și contractări 30 
32 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" Dăbuleni 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 60 9,01 9,12 216 
filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 8,57 8,91 217 

ştiinţe sociale 30 8,21 8,38 218 
33 Grupul Şcolar „Dimitrie Filişanu” Filiaşi 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 30 8,64 8,48 219 

știinţe ale naturii 30 - - 220 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 8,61 8,44 221 
filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul economic 
8,20 8,31 222 

tehnician în activităţi economice 30 

domeniul turism și alimentaţie 
7,94 7,96 223 

tehnician în turism  30 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul construcţii, instalaţii și lucrări publice 
6,43 6,13 224 

tehnician desenator pentru constr. şi instal. 60 

domeniul electronică automatizări 
7,32 5,46 225 

tehnician operator tehnică de calcul  60 

domeniul mecanică 
6,50 6,26 226 

tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 60 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul protecţia mediului 
7,06 6,80 227 tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 
60 

34 Grupul Şcolar Agricol Malu Mare 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
- - 228 

tehnician veterinar 30 
Filiera tehnologică-profil servicii 

domeniul comerţ 30 - - 229 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, 
profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 
locuri 

Ultima medie
 

COD 
opţiu

ne 
2009 2010 

35 Grupul Şcolar „Alexandru Macedonski” Melineşti 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică  30 7,66 7,31 230 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electric 
4,88 5,64 231 

tehnician în instalaţii electrice 30 

domeniul mecanică 
- 4,64* 232 

tehnician mecanic pentru întreţ.și rep. 30 
36 Grupul Şcolar Industrial "C.N. Plopşor" Pleniţa 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 30 7,07 7,44 233 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul electric 
5,39 6,48 234 

tehnician în instalaţii electrice 60 

domeniul mecanică 
5,43 6,01 235 

tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 
37 Liceul „George St. Marincu” Poiana Mare 

filiera teoretică-profil real 

ştiinţe ale naturii 30 6,29 4,11 236 

filiera teoretică-profil uman 

ştiinţe sociale 30 6,03 5,87 237 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 
5,71 4,38 238 

tehnician în agricultură  30 
38 Grupul Şcolar "Horia Vintilă" Segarcea 

filiera teoretică-profil real 

matematică-informatică 30 6,56 6,30 239 

filiera teoretică-profil uman 

filologie 30 7,37 6,52 240 

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 
5,32 5,53 241 tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 

tehnician mecatronist 30 
39 Școala de Arte și Meserii Argetoaia  

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul silvicultură 30 5,60 5,49 242 
40 Școala de Arte și Meserii Daneţi  

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului 

domeniul agricultură 30 4,34* 4,54* 243 
41 Școala de Arte și Meserii Valea Stanciului  

filiera tehnologică-profil tehnic 

domeniul mecanică 30 5,61 5,21 244 

NOTĂ: *) Media marcată cu „*” din coloanele corespunzătoare ultimei 

medii de intrare din anul 2010, respectiv 2009, reprezintă media ultimului 

admis la acea specializare/domeniu, dar au rămas şi locuri libere. Simbolul 
„-” în coloana “Ultima medie” înseamnă că acea specializare a fost nou 
înfiinţată în anul respectiv. 

 
 
 

LICEE cu locuri alocate pentru candidaţii romi 

 
1. Colegiul National "Elena Cuza" Craiova,  
2. Colegiul National "Nicolae Titulescu" Craiova,  

3. Colegiul National "Stefan Velovan" Craiova,  
4. Colegiul National Economic "Gheorghe Chiţu" ,  
5. Craiova, Colegiul Tehnic "Costin D. Neniţescu" Craiova,  
6. Colegiul Tehnic de Arte si Meserii "Constantin Brâncuși" 

Craiova,  
7. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova,  
8. Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova,  
9. Grupul Școlar "Alexandru Macedonski" Melinești,  

10. Grupul Școlar "Charles Laugier" Craiova,  
11. Grupul Școlar "Dimitrie Filișanu" Filiași,  
12. Grupul Școlar "George Bibescu" Craiova,  
13. Grupul Școlar "Horia Vintilă" Segarcea,  
14. Grupul Școlar "Matei Basarab" Craiova,  

15. Grupul Școlar "Ștefan Anghel" Băilești,  
16. Grupul Școlar "Traian Demetrescu" Craiova,  
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17. Grupul Școlar "Traian Vuia" Craiova,  
18. Grupul Școlar de Transporturi Auto Craiova,  

19. Grupul Școlar Agricol “Petre Baniţă” Călărași, 
20. Grupul Școlar Agricol Cârcea, 
21. Grupul Școlar Industrial "C-tin Nicolăescu-Plopşor" Pleniţa,  
22. Grupul Școlar Industrial Energetic Craiova,  

23. Grupul Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Craiova,  
24. Liceul "George St. Marincu" Poiana Mare,  
25. Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu" Craiova,  
26. Liceul de Arta "Marin Sorescu" Craiova,  
27. Liceul “Mihai Viteazul” Băilești, 

28. Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova, 
29. Liceul Teoretic "Adrian Păunescu" Barca,  
30. Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova,  
31. Liceul Teoretic "Independenţa" Calafat,  

32. Liceul Teoretic Amărăştii de Jos,  
33. Liceul Teoretic Bechet, 
34. Liceul Teoretic "Gheorghe Magheru" Cetate,  
35. Școala de Arte și Meserii Valea Stanciului.  

 

Planul de şcolarizare pentru învăţământul particular 

Pentru orientarea absolvenţilor din acest an, prezentăm 
în cadrul acestei broşuri şi planul de şcolarizare pentru 
învăţământul liceal zi particular, cu taxă, din judeţul Dolj. 

ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR LICEAL DE ZI 
CU TAXA DE ŞCOLARIZARE - FILIERA TEHNOLOGICĂ 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, 
profilul - specializarea 

Nr. locuri 

1 Liceul UCECOM ”Spiru Haret” Craiova  (tel 0251/435796) 

filiera tehnologică - profil tehnic 
domeniul mecanică  
tehnician mecatronist 30 

 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2011-2012 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL, FRECVENŢĂ REDUSĂ  

 (repartizare publică 28-30 iulie 2011) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, 
filiera, profilul - specializarea 

Nr. locuri 

1 Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Craiova 

filiera teoretică - profil uman - cursuri frecvenţă redusă 
știinţe sociale 30 

2 Grupul Şcolar ”Matei Basarab” Craiova 

filiera teoretică - profil uman - cursuri frecvenţă redusă 
filologie 60 

filiera teoretică - profil real - cursuri frecvenţă redusă 

matematică-informatică 60 

3 Grupul Şcolar Ind. de Transporturi Căi Ferate Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul mecanică  

tehnician mecatronist 30 

domeniul electromecanică 

tehnician electromecanic 30 

4 Colegiul “Ștefan Odobleja” Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul mecanică 
tehnician mecanic pentru întreţ. și rep. 30 

5 Grupul Şcolar de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electric 

tehnician electrician electronist auto 30 

domeniul mecanică 

tehnician transporturi 30 

 
 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2011-2012 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
(aceste locuri nu participă la repartizarea computerizată, 

admitere pe bază de dosar) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, 
filiera, profilul - specializarea 

Nr. locuri 

1 Centrul Şcolar „Beethoven” Craiova 

filiera teoretică - profil real 

ştiinţe ale naturii 12 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul industrie textilă și pielărie  12 
domeniul mecanică  12 

2  Școala de Arte Și Meserii (Centrul Şcolar pentru Minori și 
Tineri) Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic 

domeniul mecanică  12 
domeniul fabricarea produselor din lemn  12 

 
 
PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2011-2012 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  
FILIERA VOCAŢIONALĂ 

 (nu participă la repartizarea computerizată) 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, 
profilul-specializarea 

Nr. 
locuri 

Ultima medie  

2009 2010 

1 Colegiul Naţional "Ştefan Velovan" Craiova 
profil pedagogic – educatoare - învăţători 
pentru funcţia didactică educatoare 

60 9,17 9,05 

2 Liceul de Artă "Marin Sorescu" Craiova 

profil artistic – muzică - instrumentist 30 7,00 7,05 

profil artistic-arte vizuale-tehnician pentru 
tehnici artistice 

60 7,72 7,28 

3 Liceul Teologic Adventist Craiova 

profil teologic - teologic 30 6,52 5,33 

4 Seminarul Teologic Liceal Ortodox Craiova 

profil teologic - preot 30 6,08 6,42 

5 Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu" Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - atletism, 
scrimă 

60 6,70 7,10 

6 Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - volei 30 7,61 7,45 

7 Grupul Şcolar ”Traian Demetrescu” Craiova 

profil sportiv - instructor sportiv - fotbal 30 7,54 7,61 

8 Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova 
profil sportiv - instructor sportiv - fotbal, 
handbal, baschet 

30 8,03 8,73 

 

 

NOTĂ: 
În paginile următoare (pag.11 și pag.12) veţi găsi Fișa de înscriere 
MODEL pe care vă rugăm să o utilizaţi conform indicaţiilor de la pag.5, 
capitolul “Completarea fișelor de înscriere” , paragraful 2, “Verificările 
necesare”, pentru o cât mai  bună corespondenţă dintre fişa originală 
şi fişa de control tipărită de sistem. 
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