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Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee 2015, realizat conform
metodologiei oficiale de desfãşurare a admiterii în licee.
1. Repartizarea se face ordonând candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor pe
judeţul respectiv şi încercându-se plasarea fiecãrui candidat, începând de la cel cu media cea
mai mare pâna la cel cu media cea mai micã, la una din opţiunile exprimate de candidatul
respectiv.
Ordonarea candidaţilor se face descrescãtor dupã mai multe criterii: media de admitere,
media la evaluarea naţionalã, media generalã de absolvire a claselor V-VIII, nota obţinutã la
proba de limba şi literatura românã din cadrul evaluãrii naţionale, nota obţinutã la proba de
matematicã din cadrul evaluãrii naţionale şi nota obţinutã la proba de limbã maternã din
cadrul evaluãrii naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbã
maternã, susţinutã conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicitã înscrierea
la unitãţi de învãţãmânt cu predare în limba minoritãţilor naţionale.
Pentru candidaţii din seriile precedente anului 2010, evaluarea naţionalã se înlocuieşte cu
tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru elevii din seriile 2008 şi 2009, respectiv
cu testele naţionale pentru elevii din seriile 2004-2007.







media la evaluarea naţionalã se înlocuieşte cu media la tezele cu subiect unic
susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 şi 2009), respectiv cu media obţinutã la testele
naţionale (seria 2004-2007)
nota obţinutã la proba de limba şi literatura românã din cadrul evaluãrii naţionale se
înlocuieşte cu media notelor la proba de limba şi literatura românã din cadrul tezelor
cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 şi 2009), respectiv cu nota la
proba de limba şi literatura românã din cadrul testelor naţionale (seria 2004-2007)
nota obţinutã la proba de matematicã din cadrul evaluãrii naţionale se înlocuieşte cu
media notelor la proba de matematicã din cadrul tezelor cu subiect unic susţinute în
clasa a VIII-a (seria 2008 şi 2009), respectiv cu nota la proba de matematicã din cadrul
testelor naţionale (seria 2004-2007)
nota obţinutã la proba de limbã maternã din cadrul evaluãrii naţionale se înlocuieşte
cu media notelor la proba de limbã maternã din cadrul tezelor cu subiect unic
susţinute în clasa a VIII-a (seria 2008 şi 2009), respectiv cu nota la proba de limbã
maternã din cadrul testelor naţionale (seria 2004-2007)
Media de admitere este egalã cu

ABS  3 * EN
4

unde:
EN=media obţinutã la evaluarea naţionalã susţinutã în clasa a VIII-a, (pentru absolvenţii de
pânã în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii din
perioada 2004-2007 media de la testele naţionale, pentru absolvenþii din 2008 şi 2009
media la tezele cu subiect unic susþinute în clasa a VIII-a);
ABS=media generalã de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
MA=media de admitere.
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 2. Când se ajunge la un candidat, se cautã în lista sa de opţiuni prima opţiune validă la
care există locuri libere.
Ordinea opţiunilor de pe fişã este prin urmare semnificativã, prima opţiune exprimatã este
luatã în considerare înaintea celorlalte opţiuni.

Exemplu: se verificã prima opţiune a candidatului curent; în cazul în care opţiunea este validã
şi mai existã locuri la aceastã opţiune, este considerat admis la aceastã opţiune şi se trece la
urmãtorul candidat; altfel se verificã a doua opţiune de pe fişã, etc.
Observaţie: O opţiune este invalidã dacã: codul opţiunii alese de candidat nu existã sau
opţiunea aleasã necesitã datã proba la limba maternã sau modernã şi candidatul nu a
susţinut-o.
 3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişã el
rãmâne nerepartizat în aceastã sesiune de admitere şi va trebui sã participe la o sesiune de
admitere ulterioarã organizatã numai pe locurile rãmase libere în aceastã sesiune.
Situaţia poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opţiuni, opţiunile
exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alţi candidaţi care au medii mai mari.
Se recomandã prin urmare completarea fişei cu un numãr suficient de opţiuni pentru ca
aceastã situaţie sã nu aparã.

Numãrul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii sã fie repartizaţi, dacã
îşi exprimã 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 intrat un alt candidat cu medie mai mică decât
el.

Pentru informaþii suplimentare sau pentru eventualele nelãmuriri va rugãm sã ne
scrieþi în secþiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).
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