
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea articolului 76 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Articolul 76 din Legea educaţiei naţionale  
nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 
din 10 ianuarie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 76. – (1) După absolvirea clasei a VIII-a, elevii urmează 
liceul sau şcoala profesională. 

(2) Admiterea elevilor în învăţământul liceal sau şcoala 
profesională se face prin Concurs Naţional de Admitere, care se 
desfăşoară pe baza unei metodologii elaborate de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

(3) La Concursul Naţional de Admitere în învăţământul liceal 
sau şcoala profesională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a. 

(4) Înscrierea la Concursul Naţional de Admitere se poate face 
de către absolvenţii clasei a VIII-a care la data începerii anului şcolar nu 
vor împlini vârsta de 18 ani. 

(5) Concursul Naţional de Admitere în liceu sau şcoala 
profesională constă în următoarele probe: 

a) Limba şi literatura română - scris; 
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b) Limba şi literatura maternă - scris, probă susţinută de către 
candidaţii care se înscriu la Concursul Naţional de Admitere pentru clase 
cu limbi de predare ale minorităţilor naţionale; 

c) Matematică - scris; 
d) probe de aptitudini specifice pentru liceele vocaţionale şi 

anumite şcoli profesionale, stabilite în metodologia elaborată de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceste probe se susţin înaintea 
Concursului Naţional de Admitere, iar notele obţinute se vor lua în 
calcul la stabilirea mediei de admitere. 

(6) a) Repartizarea elevilor în licee şi şcoli profesionale se face 
în ordinea descrescătoare a mediei de admitere obţinută la Concursul 
Naţional de Admitere şi în acord cu opţiunile exprimate de către elevi. 
Repartizarea se va face la nivel naţional în conformitate cu metodologia 
stabilită de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

b) Media de admitere reprezintă media aritmetică a notelor 
obţinute la Concursul Naţional de Admitere. Pentru liceele vocaţionale 
şi anumite şcoli profesionale, calculul mediei de admitere se stabileşte în 
conformitate cu metodologia Ministerului Educaţiei Naţionale. 

c) Pentru repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a dintr-o 
promoţie anterioară şi care nu urmează cursurile unui liceu sau ale unei 
şcoli profesionale media obţinută la Concursul Naţional de Admitere se 
înlocuieşte cu media obţinută la Examenul de Evaluarea Naţională, la 
Testarea Naţională sau la Examenul de capacitate. 

d) Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut nici Concurs 
Naţional de Admitere, nici Examen de Evaluare Naţională, nici Testare 
Naţională, nici Examen de capacitate se pot înscrie la şcoala 
profesională pe baza mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute în 
clasele V-VIII. Repartizarea acestor candidaţi se va face pe locurile 
rămase neocupate după repartizarea elevilor care au susţinut Concursul 
Naţional de Admitere”. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 
 

 


