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ANEXA nr. 2  
 
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul 

şcolar 2023- 2024 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a 

absolvenţilor învăţământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea naţională 

susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără 

rotunjire, a notelor obţinute la probele incluse înEvaluarea Naţională*). 

*) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea 

naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei 

generale la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură 

maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o 

declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau 

reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării 

computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în 

perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei 

generale la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură 

maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal în clase cu predare în 

limbile minorităţilor naţionale 

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal 

vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, pentru anul şcolar 2023-2024 

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul 

Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel: 

(3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 

MFA = media finală de admitere. 

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

(APT + MA)/2 = MFA, 

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; 

 

 

 

 



 
ANEXA nr. 3 
 

I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ 
 
Desen de observație - studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre 
care cel puțin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale 
sau mulaje, diferite obiecte.). 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 folosește draperie, aceasta nu va avea falduri. 
(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune. 
Timp de lucru: 5 ore. 
Notă: Pentru specializarea Arhitectură, proba de percepție vizuală se subordonează 
contextului specializării. 
Criterii generale de apreciere: 
– compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină); 
– raportul dintre obiecte (proporţii); 
– forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora; 
– redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare. 
 

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: 4 ore 
Criterii generale de apreciere: 
– unitatea compoziţiei; 
– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor; 
– notă personală, originalitate, creativitate. 
Note: 
(1) Pentru specializarea Arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului 
specializării şi constă în: o compoziţie la alegerea candidatului, executată în culoare, cu 
tema: spaţiu arhitectural exterior/interior; 
spaţiu ambiental exterior/interior. 
(2) Pentru specializarea Conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se 
subordonează contextului specializării şi constă în: a) reproducerea unui model decorativ 
dat; b) completarea unui fragment de model decorativ incomplet; c) crearea unui chenar 
decorativ utilizând principiile compoziţiei decorative. Proba va fi realizată, la alegere, în 
culoare sau volum. Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate - 
specializarea Arhitectură: 
– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină); 
– Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc); 
– Realizarea plastică a compoziţiilor. 



Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate - specializarea Conservare - 
restaurare bunuri culturale: 
– fidelitatea reproducerii; 
– respectarea caracteristicilor modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării; 
– originalitatea şi complexitatea modelului decorativ creat. 

1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin 
decizia inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din: 
 

– preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de 
învăţământ; 
– secretar (fără drept de notare) - secretarul unităţii de învăţământ; 
– membri (cu drept de notare) - doi profesori de la disciplina/specializarea pentru care 
candidatul susţine 
probele. În mod excepţional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o 
specializare înrudită. 
2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se 
stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate 
de fiecare membru cu drept de notare al comisiei. 
3. Media finală la proba 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 probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 
3 din prezenta Notă, este 6 (şase). 
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele I şi a II 
a. 
6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestaţii. 


