
ORDIN nr. 3961 din 6 iunie 2022 
pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, 

pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare 
organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III 
la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei 

privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale 
cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a 

procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor 
ucraineni cu statut de elevi 

 
* actualizare la 14.06.2022 

Având în vedere: 
- prevederile art. 63 alin. (1) lit. e), alin. (32) şi (33) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene; 

- Referatul de aprobare nr. 1.337 din 3.06.2022 a proiectului de Ordin privind aprobarea 
procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, 

premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul 
Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de 
Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei 

naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea 
acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor 

ucraineni cu statut de elevi, 
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 
Art. 1 

Se aprobă procedura de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe 
parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare 
organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III 

la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, prevăzută în anexa 
nr. 1. 

Art. 2 
Se aprobă lista privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei 
internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea elevilor menţionaţi la 

art. 1, prevăzută în anexa nr. 2. 
Art. 3 

Se aprobă procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a 
cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi, prevăzută în anexa nr. 3. 

Art. 4 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 5 

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 
Parlamentul, Direcţia generală economică, Direcţia generală managementul resurselor umane 

şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al 
municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

Art. 6 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
p. Ministrul educaţiei, 

Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232218.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232218.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00137318.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00231817.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00137318.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00220363.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232217.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232218.htm
file:///C:/Users/luca_/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp462252/00232218.htm


 
 

ANEXA nr. 1: 
 

PROCEDURA din 6 iunie 2022 
de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei 

a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa 
naţională/internaţională a competiţiilor şcolare 

 
* actualizare la 14.06.2022 

(la data 10-iun-2022 actul a fost aprobat de Ordinul 3.961/2022 ) 

PARTEA I: Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1)În baza prevederilor art. 63 alin. (32) şi (33) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011 şi prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de 
înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au 

obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare 
organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III, respectiv 
medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competiţiile internaţionale 

recunoscute de Ministerul Educaţiei. 
(2)Prezenta procedură se adresează absolvenţilor din seria curentă care doresc să participe 

la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, pe baza 
performanţelor deosebite la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale obţinute 
pe parcursul gimnaziului, menţionate la alin. (1). 

(3)Absolvenţii menţionaţi la alin. (2) pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a 
reglementat prin prezenta procedură într-un singur judeţ, fără susţinerea evaluării naţionale 

şi fără susţinerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă şi, respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în 
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.150/2021 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023. 
(4)Absolvenţii menţionaţi la alin. (2) pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a 

reglementat prin prezenta procedură şi în situaţia în care au susţinut evaluarea naţională sau 
au participat la etapele admiterii în învăţământul liceal de stat prevăzute în Ordinul ministrului 

educaţiei nr. 5.150/2021. 
(5)Înscrierea absolvenţilor menţionaţi la alin. (2) se realizează, prin excepţie de la 
prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, peste numărul maxim de elevi în formaţiunile/clasele de elevi. 
(6)Înscrierea absolvenţilor menţionaţi la alin. (2) se realizează pe baza Listei privind 

corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu 
filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea. 
(7)În baza prevederilor art. 2 alin. (22) şi (23) şi art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei nr. 

5.150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul 
şcolar 2022-2023, precum şi a prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea 
şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, valabilă 

şi pentru anul şcolar 2022-2023, în procesul de comunicare a rezultatelor candidaţilor care 
participă la admiterea computerizată se respectă prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
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caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

(8)Prezenta procedură se aplică de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
Bucureşti, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial, comisiile de admitere 
din unităţile de învăţământ liceal. 

PARTEA II: Coordonarea organizării şi desfăşurării înscrierii în clasa a 
IX-a a absolvenţilor clasei a VIII-a care doresc să participe la 

admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, 

pe baza performanţelor deosebite la olimpiadele naţionale sau la 
competiţiile internaţionale 

Art. 2 
Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii 

privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a 
care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, 

respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României 
la etapa internaţională a competiţiilor şcolare: 

a)primeşte şi centralizează dosarele absolvenţilor clasei a VIII-a care doresc să participe la 
admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, pe baza 
performanţelor deosebite menţionate la art. 1 alin. (1). Dosarele conţin următoarele acte: 

- cerere pentru înscrierea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, pe 
baza performanţelor deosebite la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale 

obţinute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opţiuni privind 
filiera/profilul/specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională şi unitatea de 
învăţământ liceal; 

- documentele doveditoare ale premiilor obţinute, precizate la art. 1 alin. (1), în original şi în 
copie; 

- cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în original şi în copie; 
- foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale) şi fişa medicală, 
în original şi în copie; 

b)realizează repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a cu performanţe deosebite, pe baza listei 
prevăzute la art. 1 alin. (6), la unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti, în 

conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5), şi a opţiunilor exprimate de aceştia; 
c)informează candidaţii că datele personale: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele 
vor fi publicate în formă anonimizată (coduri); 

d)pe baza unui algoritm propriu stabilit, alocă coduri de anonimizare absolvenţilor clasei a 
VIII-a şi le distribuie acestora, la depunerea cererii, pe bază de semnătură; 

e)comunică rezultatul repartizării absolvenţilor clasei a VIII-a cu performanţe deosebite, prin 
afişare la sediul inspectoratului şcolar şi postarea pe site-ul instituţiei; 
f)după realizarea repartizării absolvenţilor clasei a VIII-a cu performanţe deosebite, predă 

acestora dosarele în vederea înscrierii la unităţile de învăţământ la care au fost repartizaţi; 
g)informează permanent Comisia Naţională de Admitere cu privire la derularea procesului de 

înscriere, inclusiv în vederea soluţionării unor situaţii excepţionale; 
h)păstrează, spre arhivare, dosarele absolvenţilor conţinând documentele în copie; 
i)transmite la Ministerul Educaţiei un raport privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul şcolar 

2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii 
la etapa naţională/internaţională a competiţiilor şcolare. 

Art. 3 
Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial eliberează foile matricole pentru 
clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale) şi fişele medicale pentru absolvenţii 

clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiile menţionate la art. 1 alin. 
(1), în vederea înscrierii în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023. 
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Art. 4 
Comisia de admitere din unitatea de învăţământ liceal primeşte dosarele absolvenţilor clasei 

a VIII-a care au fost repartizaţi, conform prezentei proceduri, la unitatea de învăţământ liceal, 
în vederea înscrierii acestora în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023. Situaţia privind 
finalizarea înscrierii absolvenţilor va fi comunicată comisiei de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti şi va fi operată în baza de date SIIIR. 
Art. 5 

(1)Etapele înscrierii şi repartizării în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor 
clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiile menţionate la art. 1 alin. 
(1) sunt următoarele: 

- depunerea dosarelor la inspectoratul şcolar; 
- analizarea dosarelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti; 

- comunicarea rezultatului repartizării absolvenţilor; 
- preluarea dosarelor absolvenţilor de la inspectoratul şcolar şi depunerea acestora la unităţile 
de învăţământ la care au fost repartizaţi; 

- transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei privind finalizarea înscrierii 
absolvenţilor; 

- completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenţilor clasei a VIII-a înscrişi în clasa a IX-a 
pe baza performanţelor: premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, respectiv premiile 
I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa 

internaţională a competiţiilor şcolare. 
(2)Înscrierea şi repartizarea absolvenţilor conform prezentei proceduri se realizează până la 

data de 31 august 2022. 
(3)Prevederile prezentei proceduri se pot aplica şi pentru înscrierea în colegiile naţionale 
militare ale Ministerului Apărării Naţionale, pe filiera vocaţională, profilul militar, cu condiţia 

ca absolvenţii menţionaţi la art. 1 alin. (2) să fi susţinut toate probele de selecţie cu caracter 
eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei 

nr. 5.150/2021 şi au fost declaraţi "Admis"/"Apt" la acestea. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 573 din data de 10 iunie 2022 
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ANEXA nr. 2: 
 
* actualizare la 14.06.2022 

 (1)LISTA privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale cu 

filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea 
 
Nr. 
crt. 

Competiţia Filiera Profilul Specializarea 1 Specializarea 
2 

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

1 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ - clasele V-VIII 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

2 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLI/SECŢII 
CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR ŞI 
PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA - clasele V-
VIII 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

3 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

4 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ "MIKES 
KELEMEN" 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

5 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI 
LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

6 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

7 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI ROMANICE: 
SPANIOLĂ, ITALIANĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

8 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

9 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA RUSĂ 
MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

10 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA RUSĂ 
MODERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

11 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA POLONĂ 
MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

12 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA SLOVACĂ 
MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

13 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA TURCĂ Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

14 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA 
UCRAINEANĂ MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

15 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA RROMANI Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

16 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA SÂRBĂ 
MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

17 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA CEHĂ 
MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

18 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA CROATĂ 
MATERNĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

19 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI CLASICE: 
GREACĂ VECHE, LATINĂ 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

20 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ - 
clasele V-XII 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

21 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ 
PENTRU ŞCOLILE/SECŢIILE CU PREDARE ÎN 
LIMBA MAGHIARĂ - clasele V-XII 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

22 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

23 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE CHIMIE Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

24 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 



III. OM ŞI SOCIETATE 

25 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE Teoretică Umanist Ştiinţe sociale Filologie 

26 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE GEOGRAFIE - 
clasele VIII-XII 

Teoretică Umanist/ 
Real 

Ştiinţe sociale Ştiinţele 
naturii 

27 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIA ŞI 
TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARE DIN 
ROMÂNIA 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

28 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL 
ORTODOX - SECŢIUNEA GIMNAZIU (clasele V-
VIII) 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

29 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL 
ROMANO-CATOLIC DE LIMBA MAGHIARĂ - 
clasele V-XII 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

30 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - 
CULTELE: REFORMAT, EVANGHELIC ŞI 
UNITARIAN - clasele V-XII 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

31 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - 
CULTELE: ROMANO-CATOLIC - LIMBA ROMÂNĂ 
ŞI GRECO-CATOLIC - clasele V-XII 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

32 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - ALIANŢA 
EVANGHELICĂ: CULTELE BAPTIST, 
PENTICOSTAL ŞI CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE - 
clasele V-XII 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

33 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL 
MUSULMAN DE LIMBĂ TURCĂ 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

34 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL 
ORTODOX DE RIT VECHI, LIMBA RUSĂ 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

IV. ARTE 

35 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ - 
INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ - clasele III-
VIII 

Vocaţională Artistic - 
Muzică 

  

36 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE - 
clasele VII-XII 

Vocaţională Artistic Coregrafie  

V. TEHNOLOGII 

37 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ Teoretică/ 
Tehnologică 

Real/Tehnic, 
Servicii, 
Resurse 

nat. şi prot. 
mediului 

Matematică-
informatică/ 

Calificări 
profesionale 

Ştiinţele 
naturii 

38 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE 
TEHNOLOGICĂ ŞI APLICAŢII PRACTICE 

Teoretică/ 
Tehnologică 

Real/Tehnic, 
Servicii, 
Resurse 

nat. şi prot. 
mediului 

Matematică-
informatică/ 

Calificări 
profesionale 

Ştiinţele 
naturii 

VI. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

39 OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR Vocaţională Sportiv Corespunzătoare 
disciplinei 

sportive la care 
a fost obţinut 

premiul 

 

VII. INTERDISCIPLINARE/TRANSDISCIPLINARE 

40 OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ 
"CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ" - 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE - 
SECŢIUNEA GIMNAZIU - clasele V-VIII 

Teoretică/Vocaţională Umanist/ 
Teologic 

Filologie/ 
Specializări 

Teologie 

Ştiinţe 
sociale 

41 OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL 
"UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ" - 
clasele V-VIII 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

42 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE PENTRU 
JUNIORI 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

43 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE CREATIVITATE 
ŞTIINŢIFICĂ 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 



44 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ 

SOLOMON MARCUS 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 

sociale 

 

 
(2)LISTA privind corespondenţa specificului competiţiei internaţionale cu 

filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea 
 
Nr. 
crt. 

Competiţia Filiera Profilul Specializarea 
1 

Specializarea 
2 

I. OM ŞI SOCIETATE 

1 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE GEOGRAFIE Teoretică Umanist/ Real Ştiinţe sociale Ştiinţele 
naturii 

2 OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIE Teoretică Umanist/ Real Ştiinţe sociale Ştiinţele 
naturii 

II. INTERDISCIPLINARE/MULTIDISCIPLINARE 

3 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

4 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE PENTRU 
JUNIORI 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

5 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE ŞI 
ŞTIINŢELE SPAŢIULUI PENTRU JUNIORI 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

III. PROIECTE EDUCATIVE 

6 OLIMPIADA TINERILOR POMPIERI Vocaţională Sportiv Orientare 
sportivă 

 

IV. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

7 OLIMPIADA ELENISMULUI (LIMBA NEOGREACĂ) Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

8 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LIMBA, 
LITERATURA ŞI CULTURA MAGHIARĂ "APACZAI 
CSERE JANOS" 

Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

9 OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LIMBA POLONĂ Teoretică Umanist Filologie Ştiinţe 
sociale 

V. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

10 OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU 
JUNIORI 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

11 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU GIMNAZIILE 
MAGHIARE DIN EUROPA 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

12 BALCANIADA DE FIZICĂ - BALKAN PHYSICAL 
OLIMPIAD BPO 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

VI. TEHNOLOGII 

13 TURNEUL INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ "JOHN 
ATANASOFF" 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

14 BALCANIADA DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORI Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

15 OLIMPIADA EUROPEANĂ DE INFORMATICĂ PENTRU 
JUNIORI 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

16 CONCURSUL DE ROBOTICĂ ŞCOLARĂ "FIRST TECH 
CHALLENGE" 

Teoretică Real Matematică-
informatică 

Ştiinţele 
naturii 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ANEXA nr. 3: 
 

PROCEDURA din 6 iunie 2022 
de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023,  

a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev 
 
* actualizare la 14.06.2022 

(la data 10-iun-2022 actul a fost aprobat de Ordinul 3.961/2022 ) 

PARTEA I: Dispoziţii generale 

Art. 1 
În baza prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi 

prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de înscriere în clasa a 
IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev. 

Art. 2 
Prezenta procedură se adresează cetăţenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se 
înscrie în clasa a IX-a în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2022-2023, şi care au 

finalizat studiile învăţământului gimnazial din România sau au finalizat studiile învăţământului 
gimnazial din Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învăţământului şi 

Ştiinţei din Ucraina, pe baza documentelor/adeverinţelor eliberate de către aceste autorităţi 
în format letric sau care pot fi descărcate din aplicaţia electronică. 
Art. 3 

Elevii ucraineni menţionaţi la art. 2 pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a 
reglementat prin prezenta procedură fără susţinerea evaluării naţionale şi fără susţinerea 

probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă şi, respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în anexa nr. 2 la 
Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023. 
Art. 4 

Înscrierea elevilor ucraineni menţionaţi la art. 2 se realizează, prin derogare de la prevederile 
art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe locuri speciale şi peste numărul maxim de elevi cuprins în formaţiunile/clasele 
de elevi. 
Art. 5 

Înscrierea elevilor ucraineni menţionaţi la art. 2 în clasa a IX-a, în învăţământul preuniversitar 
de stat, se realizează pe baza opţiunilor exprimate, în scris, de către părinţii/reprezentanţii 

legali/reprezentantul autorităţii competente/coordonatorul Grupului operativ pentru minori 
neînsoţiţi în evidenţa cărora se află aceşti elevi şi transmise comisiei de admitere judeţene/a 
municipiului Bucureşti. 

Art. 6 
În baza prevederilor art. 2 alin. (22) şi (23) şi art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei nr. 

5.150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul 
şcolar 2022-2023, precum şi a prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea 
şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, valabilă 

şi pentru anul şcolar 2022-2023, în procesul de comunicare a rezultatelor privind repartizarea 
cetăţenilor ucraineni cu statut de elev în clasa a IX-a se respectă prevederile art. 5 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
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Art. 7 
Prezenta procedură se aplică de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti 

şi comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal. Comisiile de înscriere din unităţile 
de învăţământ gimnazial aplică procedura doar în cazul cetăţenilor ucraineni cu statut de elev 
care au finalizat studiile învăţământului gimnazial din România. 

PARTEA II: Coordonarea organizării şi desfăşurării înscrierii în clasa a 
IX-a a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev 

Art. 8 

Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii 
privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut 
de elev care au finalizat studiile învăţământului gimnazial din România sau care au finalizat 

studiile învăţământului gimnazial din Ucraina: 
1.primeşte şi centralizează dosarele cetăţenilor ucraineni cu statut de elev care au finalizat 

studiile învăţământului gimnazial din România sau au finalizat studiile învăţământului 
gimnazial din Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învăţământului şi 
Ştiinţei din Ucraina, şi care doresc să se înscrie în clasa a IX-a în învăţământul liceal de stat, 

pe locuri speciale şi peste numărul maxim de elevi cuprins în formaţiunile/clasele de elevi. 
Dosarele conţin următoarele acte: 

a)cerere de înscriere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023, redactată 
în limba română/engleză/ucraineană, cu exprimarea unei opţiuni privind 
filiera/profilul/specializarea/calificarea profesională; 

b)foaia matricolă, pentru cei care au finalizat studiile învăţământului gimnazial din 
România/documentele doveditoare ale finalizării studiilor gimnaziale în Ucraina, conform 

reglementărilor aprobate de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, eliberate de 
autorităţi sau descărcate din aplicaţia online creată în acest scop; 
c)cartea de identitate/paşaportul sau certificatul de naştere, în original şi/sau în copie, în 

situaţia în care elevii deţin aceste documente; 
2.realizează repartizarea cetăţenilor ucraineni cu statut de elev pe baza opţiunilor exprimate 

de aceştia în cererile de înscriere; 
3.informează candidaţii că datele personale: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele 
vor fi publicate în formă anonimizată (coduri); 

4.comunică rezultatul repartizării cetăţenilor ucraineni cu statut de elev prin afişare la sediul 
inspectoratului şcolar şi postare pe site-ul instituţiei; 

5.după realizarea repartizării cetăţenilor ucraineni cu statut de elev, le predă acestora 
dosarele în vederea înscrierii la unităţile de învăţământ la care au fost repartizaţi; 
6.informează permanent Comisia Naţională de Admitere cu privire la derularea procesului de 

înscriere, inclusiv în vederea soluţionării unor situaţii excepţionale; 
7.transmite la Ministerul Educaţiei un raport privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul şcolar 

2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev care au finalizat studiile învăţământului 
gimnazial din Ucraina; 
8.asigură, prin intermediul unităţilor de învăţământ, examinarea stării de sănătate a elevilor 

ucraineni şi eliberarea documentului medical necesar acestora pentru înscrierea în 
colectivitate. 

Art. 9 
Comisia de admitere din unitatea de învăţământ liceal primeşte dosarele elevilor ucraineni 

care au fost repartizaţi, în acord cu cererile acestora de înscriere în învăţământul liceal de 
stat în anul şcolar 2022-2023. Situaţia privind finalizarea înscrierii cetăţenilor ucraineni cu 
statut de elev va fi comunicată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi va 

fi operată în baza de date SIIIR. 
Art. 10 

(1)Etapele înscrierii şi repartizării cetăţenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se 
înscrie în clasa a IX-a în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2022-2023, conform 
prezentei proceduri sunt: 



- depunerea dosarelor la inspectoratul şcolar; 
- analizarea dosarelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti; 

- comunicarea rezultatului repartizării elevilor ucraineni; 
- preluarea dosarelor de la inspectoratul şcolar şi depunerea acestora la unităţile de 
învăţământ la care au fost repartizaţi; 

- transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei privind finalizarea înscrierii 
elevilor ucraineni; 

- completarea în SIIIR a datelor aferente elevilor ucraineni înscrişi în clasa a IX-a pe baza 
prezentei proceduri. 
(2)Înscrierea şi repartizarea cetăţenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se înscrie 

în clasa a IX-a în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2022-2023, conform prezentei 
proceduri, se realizează până la data de 31 august 2022. 
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