Regulamentul
de admitere în învăţămîntul liceal
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Absolvenţii gimnaziului au dreptul să opteze pentru continuarea studiilor în
învăţământul liceal.
2. Admiterea în clasa a X-a de liceu se face fără examen, prin concurs organizat în
fiecare liceu, în baza certificatelor de studii gimnaziale. La profilurile arte şi sport
se susţin şi probe de aptitudini.
3. La concursul de admitere în liceu pot concura absolvenţii de gimnaziu, vîrsta
cărora nu depăşeşte, de regulă, 17 ani.
4. Admiterea la studii liceale se va desfăşura în două etape:
I etapă în perioada 27 iunie-17 iulie 2013 (27 iunie-14 iulie 2013 - depunerea
actelor pentru înscrierea la concurs, 15-16 iulie 2013 – desfăşurarea concursului
de admitere, 17 iulie 2013- anunţarea rezultatelor concursului).
II etapă în perioada 12-24 august 2013 (12-21 august 2013 - depunerea actelor
pentru înscrierea la concurs, 22-23 august 2013 – desfăşurarea concursului de
admitere, 24 august 2013- anunţarea rezultatelor concursului).
Etapa a II va fi desfăşurată doar în liceele care nu au acumulat suficiente cereri
pentru completarea regulamentară a tuturor locurilor de înmatriculare în cadrul I
etape.
5. Planul de înmatriculare se stabileşte de către organele administraţiei publice
locale de nivelul II şi de ministerul de resort pentru liceele din subordine.
6. Clasele liceale se vor deschidere în strictă conformitate cu prevederile
normative în vigoare, cu cel puțin două clase a X-a de liceu cu numărul de
elevi în clase stabilit în conformitate cu normele în vigoare.
7. Absolvenţii clasei a IX-a, deţinătorii diplomelor de gradele I, II şi III la
disciplinele de profil, la olimpiadele naţionale şi internaţionale, organizate de
Minister, se înmatriculează fără concurs.
8. Se vor acorda 10 la sută din numărul total de locuri (la fiecare profil)
prevăzute în planul de admitere în liceele de stat pentru următoarele categorii:
copiii orfani şi rămaşi fără tutelă;
♦ copiii proveniți din familii cu trei şi mai mulţi copii; părinții cărora şiau pierdut viaţa în timpul acţiunilor militare pentru apărarea
integrităţii şi independenţei Republicii Moldova;
♦ copiii invalizi și cei cu cerinţe educaţionale speciale;
♦ copiii proveniți din familii cu părinţi invalizi de gradele I şi II,
care întrunesc cerinţele de înscriere vizate în prezentul Regulament.
9. Admiterea în liceele private se efectuează în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI

10. Liceele afişează la panoul informaţional şi pe pagina web a instituţiei numărul de
locuri vacante în către 27 iunie.
11. Înscrierea, pentru admiterea în liceu, se face la secretariatul instituţiei.
Candidaţii prezintă următoarele acte:
♦ cererea de înscriere cu indicarea profilului;
♦ certificatul de absolvire a gimnaziului în original;
♦ certificatul de naştere (copie);
♦ adeverinţă medicală;
♦ 4 fotografii cu dimensiunile de 3x4 cm.
12. Concursul de admitere se face în baza notelor medii anuale din certificatul de
studii gimnaziale şi ale celor de la examenele de absolvire a gimnaziului după
cum urmează:
12.1. La profilul real înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de
concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din
media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): matematică,
biologie, fizică, chimie, informatică şi media notelor de la examenele de
absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face , după
cum urmează:
MNA  MNE
MC 
2
12.2. La profilul umanist înmatricularea se face în ordinea descreşterii
mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire,
constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA):
limba de instruire, limba străină, geografia, istoria românilor şi
universală şi media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului
(MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:
MNA  MNE
MC 
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12.3. La profilurile arte şi sport înmatricularea se face în ordinea descreşterii
mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, tară rotunjire,
constituită din nota de la proba de aptitudini (NPA) şi media notelor de la
examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de
concurs se face după cum urmează:
NPA  MNE
2
Liceele cu profil arte și sport vor elabora metodologia de desfășurare a
probelor de profil, care vor include conținutul și forma probei, schema de
convertire a rezultatelor în note și data desfășurării profil(în conformitate cu
prevederile art.4).
13. Media minimă de concurs admisibilă pentru înscrierea la studii liceale
pentru toate profilurile este de 7,00.
14. În cazul cînd mai mulţi candidaţi au înregistrat aceleaşi rezultate, ei vor fi
MC 

selectaţi, folosind, în ordine, următoarele criterii:
Profilul real:
♦ diplomele obținute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale,
școlare la disciplinele matematică, biologie, fizică, chimie, informatică;
♦ media notelor anuale și de examen de absolvire a studiilor gimnaziale la
disciplina de profil matematica.
Profilul umanist:
♦ diplomele obținute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale,
școlare la disciplinele limba de instruire, limba și literatura română, limba
străină, istorie, geografie;
♦ media notelor anuale și de examen de absolvire a studiilor gimnaziale la
disciplina de profil istoria românilor și universală.
Profilurile arte şi sport:
♦ nota de la proba de aptitudini;
♦ media notelor anuale la disciplinele de profil obținute pe parcursul studiilor
gimnaziale.
15. Candidatul, care în I etapă, nu a trecut concursul de admitere în liceul
unde a aplicat cererea de înmatriculare, poate participa, în etape a II-a a
concursului de admitere în liceele disponibile.
16. Organizarea și desfășurarea admiterii în învățămîntul liceal este asigurată
de către comisiile raionale/ municipale și instituționale.
17. Pentru coordonarea la nivel raional/municipal a acţiunilor privind organizarea
admiterii în învăţământul liceal de stat se constituie comisii raionale/municipale
de admitere în învăţămîntul liceal.
Comisia raională/municipală de admitere în învăţămîntul liceal are
următoarea componenţă:
♦ preşedinte: şeful sau adjunctul şefului Direcţiei raionale/municipale
învăţământ, tineret şi sport;
♦ secretar:
specialist
din
cadrul
Direcţiei
raionale/municipale
învăţământ, tineret şi sport;
♦ membri: 2-3 specialişti din cadrul Direcţiei raionale/municipale
învăţământ, tineret şi sport.
18. Comisia raională/municipală de admitere în învăţămîntul liceal are următoarele
atribuţii:
• organizează, monitorizează şi este responsabilă de corectitudinea în
care se desfăşoară admiterea în învăţământul liceal în instituţiile de
învățămînt subordonate;
• informează instituţiile de învăţămînt de toate tipurile din raion despre
metodologia stipulată de prezentul Regulament şi alte acte normative
referitoare la admiterea în învăţământul liceal;
• prezintă la minister raportul despre rezultatele admiterii în
învăţământul liceal (Anexa 3) din instituțiile subordonate la începutul
anului şcolar (pînă la 5 septembrie).
19. Comisia instituțională de admitere în învăţământul liceal se constituie din:

• preşedinte: directorul sau directorul adjunct al instituţiei de învăţământ;
• secretar: secretarul instituţiei de învăţământ;
• membri: 3-4 cadre didactice.
Componenţa nominală a comisiei de admitere în învăţământul liceal se aprobă
prin ordinul Direcţiei raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport. În liceele de
subordine republicană comisia de admitere se aprobă prin ordinul ministerelor de
resort. In liceele private comisiile de admitere se aprobă de către administraţiile
instituţiilor respective.
20. Comisiile de admitere în învăţământul liceal din instituţiile de învăţământ au
următoarele atribuţii:
• organizează admiterea în unitatea de învăţământ respectivă în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
• primește și înregistrează cererile de înscriere la concurs şi actele
respective;
• verifică documentele prezentate de candidaţi;
• calculează corect media de concurs în baza notelor anuale şi a mediei
notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului şi eliberează
candidatului o recipisă în care indică actele depuse de acesta şi media de
concurs (Anexa 2);
• afişează, în ultima zi de primire a cererilor, lista cu situaţia candidaţilor
la admitere, conform Anexei 1;
• clasifică candidaţii în ordinea prevăzută de prezentul regulament( după
profiluri, media de concurs);
• elaborează procesul-verbal al rezultatelor înmatriculării elevilor în
limita numărului de locuri stabilit pentru instituţia dată de învăţământ;
• întocmește și afișează, după aprobarea de către Preşedintele comisiei
instituționale de admitere, listele finale ale elevilor admiși în instituția
nominalizată (Anexei 1);
• prezintă spre aprobare Consiliului profesoral lista finală a candidaților
admiși la studii liceale;
• întocmeşte raportul cu privire la rezultatele admiterii (Anexa 3) şi îl
prezintă, în decurs de 3 zile, Direcţiei raionale/municipale învăţământ,
tineret şi sport, împreună cu listele finale ale elevilor admiși.
21. Comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează prin afişarea ordinului
directorului liceului, la care se anexează listele finale cu elevii admişi şi
mediile lor de concurs, în ordinea descrescătoare.

III. DISPOZIŢII FINALE
22.

Candidaţii declaraţi admişi se înscriu în clasa a X-a numai la liceul şi la
profilul la care au susţinut concursul. Nu se admit redistribuiri de candidați
între unitățile de învățămînt.

23.

24.

Candidaţii admişi, care nu se prezintă la liceu cel mult 15 zile de la începerea
anului şcolar şi nu înaintează acte pentru justificarea absenţelor, se consideră
retraşi. Locurile vacante se completează cu următorii candidaţi în ordinea
descrescătoare a mediilor de concurs.
Locurile disponibile în clasele XI-XII de liceu se completează în perioada de
concurs în baza situaţiei şcolare.

Anexa 1
la Regulamentul de admitere
în învăţământul liceal

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Perioada____________ 200__
Instituţia de învăţământ__________________________________________
Profilul _______________________
Nr.
crt.

Numele, prenumele
candidatului

1

Preşedinte

2

Media notelor Media notelor de la
anuale la
examenele de
disciplinele de
absolvire a
concurs (MNA)
gimnaziului
(MNE)
3

____________________________

Membrii comisiei ____________________________
____________________________
____________________________

Secretar

____________________________

Notă: Nu se admit modificări.

4

Media de
concurs
(MC)

5

Anexa 2
la Regulamentul de
admitere în învăţămîntul liceal

RECIPISĂ
Comisia de admitere a liceului
(Denumirea instituţiei)

confirmă că
(Numele, prenumele candidatului)

a depus următoarele acte:
♦ cererea de înscriere cu indicarea profilului;
♦ certificatul de absolvire a gimnaziului în original;
♦ certificatul de naştere (copie);
♦ adeverinţa medicală;
♦ 4 fotografii cu dimensiunile de 3x4 cm.
Media de concurs
Preşedintele Comisiei de admitere _____________________ L.Ş.

Instituția de
învățămînt

Semnătura șefului DR/MÎTS
Notă: Se prezintă în variantă scrisă și electronică la ME, Direcția învățămînt preuniversitar
L.Ș.

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Profil arte
Profil sport
Limba română de instruire

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Profil real
Profil umanist
Limba română de instruire

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

MC minimă

Nota medie de admitere

Locuri vacante

Înmatriculați

Cereri depuse

Locuri disponibile

Instituția de
învățămînt

Locuri disponibile

Anexa 3
la Regulamentul de
admitere în învăţămîntul liceal

Raportul privind înmatricularea în clasa a X-a de liceu, anul de studii 2013-2014 în
raionul/ municipiul ________________________________________________

Profil real
Profil umanist
Limba rusă de instruire

Profil arte
Profil sport
Limba rusă de instruire

