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         Nr.1691/07.03.2022 

 

PLAN JUDEȚEAN DE MĂSURI 

pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2022-2023 

 

Nr. 
crt.  

Acțiunea Data Locul de 
desfășurare 

Responsabili Resurse 

1 Constituirea Comisiei de Admitere Județene 01.03.2022 IȘJ  Inspector Școlar General, 
Inspector Școlar General Adjunct, 
Inspector școlar pentru ÎPT, 
inspector școlar pentru minorități 
și învățământ special 

Decizia nr. 171/01.03.2022 

2 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de 
organizare a  probei de verificare a cunoștințelor de limbă 
maternă sau modernă. 
Transmiterea de către Comisia națională de admitere a 
modelului fișei de  înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, 
pentru elevii care doresc să  participe la probele de aptitudini 
sau la probe de verificare a cunoștințelor  de limbă modernă sau 
maternă. 

01.03.2022 IȘJ, unități școlare Comisia Județeană de Admitere                          
Directori unități de învățământ 
gimnazial și liceal 

Fișe de înscriere și anexe 

3 Consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu 
privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul 
profesional de stat, inclusiv dual. Promovarea învățământului 
profesional și tehnic: ”Săptamâna meseriilor”, activități 
desfășurate fizic sau online. 

01.03-
13.05.2022 

IȘJ 
CJRAE 
Unitățile școlare 
Operatori 
economici 

Directori unități școlare ÎPT, 
Cadre didactice, 
Operatori economici 

Activități de informare și promovare privind  
accesul elevilor la învăţământul 
profesional, inclusiv dual; 
 
 

4 Elaborarea și transmiterea în unitățile de învățământ a Planului 
județean de măsuri propus de Comisia de Admitere Județeană, 
pentru anul școlar 2022-2023. 

04.03.2022 IȘJ  Comisia Județeană de Admitere, 
Serviciul de Informatizare  

Site-ul IȘJ Galați 
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5 Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii 
școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de 
admitere pe locurile speciale pentru rromi.                                                                                     
Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind 
admiterea pe locurile speciale pentru rromi                                                             
NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de 
informare/instruire. 

08.04.2022 Unități școlare Inspector școlar pentru minorități Procese-verbale de instruire 

6 Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis 
de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și 
Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă 
existența unei cerințe educaționale speciale a elevului. 

08.04.2022 Unități școlare, 
CJRAE 

Părinți/reprezentanți legali, 
CJRAE, consilieri școlari 

Certificat de orientare școlară și 
profesională 

7 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, 
la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de 
orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care 
atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în 
vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități 
de învățământ de masă . 

08.04.2022 Unități școlare, 
CJRAE 

CJRAE, unități școlare de 
învățământ special 

Certificat de orientare școlară și 
profesională 

8 Elaborarea procedurilor interne privind admiterea în 
învățământul profesional de stat și/sau dual. Elaborarea, cu 
acordul și consultarea agenților economici, a procedurilor 
interne de preselecție a elevilor ce se înscriu la învățământul 
profesional și/sau dual, în anul școlar 2022-2023. 

30.04.2022 Unități școlare cu 
învățământ 
profesional/dual 

Directori, cadre didactice Proceduri interne 

9 Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 
gimnazial şi la nivel judeţean cuprinzând datele personale ale 
elevilor din clasa a VIII-a, în SIIIR. 

09.05.2022 Unități școlare Compartiment secretariat   
Compartiment informatizare 

Baza de date elevi absolvenți 

10 Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal 
pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de 
predare. 

09.05.2022 Unități școlare  Compartiment secretariat, 
compartiment informatizare  

Listă unități școlare cu coduri  

11 Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 
locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) 

09.05.2022 IȘJ, unități școlare Comisia județeană de Admitere, 
Compartiment informatizare 

Lista locuri speciale candidați romi 

12 Afișarea locurilor speciale pentru candidați cu CES (1-2 
locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 
filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare). 

09.05.2022 IȘJ, unități școlare Comisia județeană de Admitere, 
Compartiment informatizare 

Lista locuri speciale candidați cu CES 
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13 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din 
seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2022- 2023*. 

09.05.2022 IȘJ, unități școlare Comisia județeană de Admitere, 
Compartiment informatizare 

Decizie Centrul Special de Admitere 

14 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de 
stat aprobate, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la 
sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru 
învățământul profesional de stat. 

09.05.2022 IȘJ, unități școlare Comisia județeană de Admitere, 
Comisia de admitere din unitățile 
școlare 

Oferta educațională pentru învățământul 
profesional de stat 

15  Tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va 
cuprinde, în secţiuni distincte, informaţii despre admiterea în 
învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în 
învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023. 

09.05.2022 IȘJ Comisia județeană de Admitere, 
Compartiment informatizare 

Broșura Admitere 2022-2023 

16 Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei 
centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui 
centru. 

09-
13.05.2022 

IȘJ Compartiment secretariat   
Compartiment informatizare 

Decizii Centre de înscriere pentru admitere 
în învățământul liceal în anul școlar 2022-
2023 

17 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor 
cuprinzând informațiile legate de admitere. 

09-
13.05.2022 

Unități școlare, IȘJ  Directori unități școlare 
gimnaziale, compartiment 
investiții   

Broșura  Admitere 2022-2023 

18 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul 
acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a 
opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, 
precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în 
învățământul liceal de stat, profesional și dual pentru anul școlar 
2022-2023. 

09-
13.05.2022 

Unități școlare Directori unități școlare 
gimnaziale, diriginții claselor a 
VIII-a, compartiment secreatariat 

Grafic ședințe de instruire și Grafic 
completare opțiuni, Metodologia și  
Calendarul admiterii în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2022-2023 

19 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru 
elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de 
aptitudini.  
Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

11-
13.05.2022 

Unități școlare Directori unități școlare 
gimnaziale, diriginții claselor a 
VIII-a, compartiment secretariat 

Fișe de înscriere 

20 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate 
de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct 
alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES. 

27.05.2022 Unități școlare Diriginții claselor a VIII-a, CJRAE Procese-verbale de informare 
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21 Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru 
prezentarea procedurilor de admitere și a planului de 
școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin 
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, 
videoconferință on-line etc.). 

16.05-
03.06.2022 

Unități școlare de 
învățământ 
gimnazial 

Director, diriginții claselor a VIII-a Procese-verbale de instruire 

22 Înscrierea pentru probele de aptitudini;  
Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 

16-
17.05.2022 

Unități școlare Directori unități școlare 
gimnaziale, diriginții claselor a 
VIII-a, compartiment secretariat 

Fișe de înscriere 

23 Desfășurarea probelor de aptitudini.  
Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă. 

18-
20.05.2022 

Unități școlare Directori unități școlare 
gimnaziale, diriginții claselor a 
VIII-a, compartiment secretariat 

Decizii comisii de organizare și evaluare 

24 
Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale 
fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită. 

20.05.2022 IȘJ Comisia județeană de Admitere Broșura  Admitere 2022-2023 

25 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Comunicarea 
rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă. Depunerea contestațiilor la probele de 
verificare a aptitudinilor și la probele de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă sau maternă.                                                             

23.05.2022 Unități școlare Candidați Comisii de organizare și evaluare 

26 Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini.             
Comunicarea rezultatelor finale la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.                                                                         

27.05.2022 Unități școlare Candidați Comisii de organizare și evaluare 

27 Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de 
admitere județeană a listei candidaților declarați admiși la 
probele de aptitudini și a listelor candidaților admiși la probele 
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, 
prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată. 

27.05.2022 Unități școlare Directori unități școlare 
gimnaziale, diriginții claselor a 
VIII-a, compartiment secretariat 

Liste rezultate finale (admiși/respinși) la 
probele de aptitudini  

28 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate 
de  
profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate 
în  
unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.  
NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES 
care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de 
învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ  liceal, 
profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul 

27.05.2022 Unități școlare Directori unități școlare 
gimnaziale, diriginții claselor a 
VIII-a, compartiment secretariat 

Procese-verbale de informare și instruire 
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CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După 
fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de 
informare/instruire. 

29 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă  
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă 
pot fi eliberate și  on-line. În această situație, recomandarea 
este transmisă, prin e-mail, unității de  învățământ din care 
provine candidatul, în format pdf., având semnătura  electronică 
a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul  
recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, 
potrivit statutului și  procedurilor interne proprii cu privire la 
eliberarea recomandării, cât și  părintelui/reprezentantului legal 
al elevului care solicită eliberarea unei  recomandări de 
apartenență la etnia rromă.                                       Depunerea 
și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a 
recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea 
de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe 
locurile speciale pentru rromi.  
NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ 
ulterior acestei  perioade nu va mai fi luată în considerare, 
pentru nicio etapă de admitere în  învățământul liceal de stat 
pentru anul școlar 2022-2023!  

27.05.2022 Unități școlare Directori, diriginții claselor a VIII-
a, părinți/reprezentanți legali 

Anexa nr. 1 la ordinul M.E. nr. 
5150/30.08.2021 

30 Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au 
participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de 
proveniență. 

30-
31.05.2022 

Unități școlare Comisii de evaluare a 
cunoștințelor de limbă 
modernă/maternă 

Liste rezultate finale (admiși/respinși) la 
probele de evaluare 

31 Elaborarea și transmiterea în unitățile de învățământ a 
Procedurii operaționale pentru admiterea elevilor în 
învățământul special. 

03.06.2022 IȘJ Comisia județeană de Admitere, 
inspector pentru învățământ 
special 

Procedura operațională pentru admiterea 
elevilor în învățământul special 
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32 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial 
către comisia de admitere județeană a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, 
precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația 
neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor 
informații în aplicația informatică centralizată. 

08.06.2022 Unități școlare, IȘJ  Director, compartiment 
secreatariat,     compartiment 
informatizare 

Baza de date elevi absolvenți 

33 Transmiterea de către comisiile de admitere județene către 
unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă/maternă, a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația 
neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor 
specifice în aplicația informatică centralizată Actualizarea de 
către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a 
listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini sau 
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă, prin 
eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau 
exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.  Transmiterea 
de către comisiile de admitere județene, în format electronic, 
către Centrul național de admitere a listei candidaților care au 
promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin 
introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în 
aplicația informatică centralizată. 

08.06.2022 Unități școlare, IȘJ  Director, compartiment 
secretariat,     compartiment 
informatizare 

Baza de date elevi absolvenți 

34 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a 
municipiului București către Comisia națională de admitere a 
bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 
absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării 
operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația 
informatică centralizată. 

09.06.2022 IȘJ Comisia de Admitere, 
compartiment informatizare 

Baza finală  de date a elevilor absolvenți 

35 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a 
municipiului București către unitățile de învățământ liceal care 
au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene 
cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării 
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.                                                                             
Transmiterea de către Comisia națională de admitere către 
comisiile  
județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei 
județene prin  activarea, în aplicația informatică centralizată, a 
secțiunilor și rapoartelor specifice. 

30.06.2022 IȘJ Comisia Județeană de Admitere, 
compartiment informatizare 

Bază de date elevi absolvenți 
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36 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 
București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-
au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în 
unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din 
aplicația informatică centralizată.                                                                         
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de 
înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu 
datele personale ale  absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile 
generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea 
națională din clasa a VIII-a, cu mediile de  admitere, prin 
preluarea acestora din aplicația informatică centralizată .                                                            
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a  
absolvenților clasei a VIII-a. 

01.07.2022 IȘJ Comisia de Admitere, 
secretariatele unităților școlare, 
compartiment informatizare 

Fișe de înscriere 

37 Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale 
candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au 
susținut probe de aptitudini.                                                                  
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au 
susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost 
admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, 
li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, 
fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea 
participării la repartizarea computerizată. Transmiterea, în 
format electronic, către Centrul național de admitere a listei 
candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru 
care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii 
operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

04.07.2022 Unități școlare Directori, diriginții claselor a VIII-
a, compartiment secretariat 

Fișe de înscriere 

38 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații 
care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de 
către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la 
unitatea de învățământ.  Completarea opțiunilor în fișele de 
înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile 
distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ 
de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții 
claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ.                                                                                
NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată 
în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o 
repartizare nedorită! 

04-
05.07.2022 

Unități școlare Director, diriginții claselor  a VIII-a Fișe de înscriere completate 
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39 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul 
special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de 
către comisia de admitere județeană/a municipiului București, 
publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al 
Municipiului București și comunicate unităților de învățământ 
până la data de 03 iunie 2022. Procedura poate să prevadă 
inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, 
în funcție de opțiunile exprimate de aceștia 

04-
06.07.2022 

IȘJ Comisia de Admitere, 
compartiment informatizare 

Liste Inscriere 

40 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și 
comunicarea rezultatelor candidaților.                                                           
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se 
face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor 
completate în fișa de înscriere.                                                                                    
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, 
precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, 
renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și 
primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima 
etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul 
liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și 
pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023. 

07.07.2022 IȘJ Comsiia județeană de Admitere, 
inspector de minorități, 
compartiment informatizare 

Liste repartizare 

41 Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților 
cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea 
rezultatelor candidaților. Repartizarea candidaților pe locurile 
distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o 
sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.                                                  
NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate 
candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar 
care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost 
repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a 
putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și 
admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din 
seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 
împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 
2022-2023 

07.07.2022 IȘJ Comisia județeană de Admitere, 
inspector pentru învățămîntul 
special, compartiment 
informatizare 

Liste repartizare 
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42 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții 
clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții 
claselor a VIII-a.  
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a 
VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ. 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!  

04-
11.07.2022 

IȘJ Comisia de Admitere, 
secretariatele unităților școlare, 
compartiment informatizare 

Fișe de înscriere 

43 Realizarea și transmiterea Procedurii de admitere a elevilor în 
etapa a doua de admitere în învățământul liceal și profesional 
de stat, în anul școlar 2022-2023 

11.07.2022 IȘJ Comisia județeană de admitere  Procedura de admitere a elevilor în etapa 
a doua de admitere în învățământul liceal 
și profesional de stat, în anul școlar 2022-
2023 

44 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele 
de înscriere la centrul de admitere județean, precum și a listei 
absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, 
prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată.                                                                    
Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere 
a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean. 

12.07.2022 Centre de 
înscriere 

Centre de înscriere, compartiment 
informatizare 

Baza de date elevi absolvenți 

45 Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, 
precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea 
computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se 
susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de 
admitere și comisiile de admitere județene, transmiterea 
modificărilor la comisia națională. 

13.07.2022 IȘJ Compartiment informatizare Baza de date elevi absolvenți. Liste 
candidați admiși la probe de 
aptitudini/probe de verificare 

46 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a 
absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023 

14.07.2022 IȘJ, site-ul ME Compartiment informatizare Bază date repartizare computerizată 

47 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în 
învățământul liceal de stat.                                                         
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile 
neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județul 
Galați. 

14.07.2022 unități școlare Comisia de admitere din unitatea 
școlară 

Liste repartizare computerizată 

48 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a 
candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023. 

14-
15.07.2022, 
18-
20.07.2022 

IȘJ, unități școlare 
cu învățământ 
seral și/sau fără 
frecvență 

Comisii din unitățile școlare cu 
învățământ seral și/sau FR 

Liste elevi înscriși 

49 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au 
fost repartizați. 

15-
20.07.2022 

Unități școlare de 
învățământ 
gimnazial și liceal 

Comisia de admitere din unitatea 
școlară 

Dosare de înscriere 
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50 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații 
care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu 
CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții 
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de 
învățământ.     Introducerea în baza de date computerizată a 
datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și 
candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, 
corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și 
listarea fișelor corectate din calculator. 

16-
19.07.2022 

Unități școlare Director, diriginții claselor  a VIII-
a, CJRAE 

Fișe de înscriere completate 

51 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană, a situațiilor 
speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. 

21, 22 și 
25.07.2022 

IȘJ Părinți/tutori legali Cereri, documente doveditoare 

52 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a 
situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților 
admiși în această etapă de admitere                                                                                                 
Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, 
inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor 
destinate candidaților cu CES,  a locului de desfășurare și a 
graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor 
de limbă modernă ori maternă  

25.07.2022 Unități școlare de 
învățământ liceal 
și profesional 

Comisii de admitere Lista locuri rămase libere 

53 Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele 
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, 
inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a 
candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES 
în unitățile de învățământ de masă.    
În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, 
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din 
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2022 – 2023, candidații rromi și 
candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate 
fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea 
situațiilor speciale  

26.07.2022 Unități școlare 
care au locuri 
libere  

Comisii de admitere Liste candidați înscriși 

54 Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare 
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

27-
28.07.2022 

unități școlare Comisii de organizare și evaluare 
a probelor de aptitudini 

Liste, cataloage, rezultate evaluare probe 

55 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și 
rezolvarea eventualelor contestații 

28-
29.07.2022 

Unități școlare comisii de organizare și evaluare 
a probelor de aptitudini 

Liste rezultate elevi  
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56 Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost 
repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au 
depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților 
care nu au participat sau au participat la repartizarea 
computerizată dar, din diferite motive, nu au fost repartizați 
computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu 
au susținut evaluarea națională.  
Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere 
județeană.      

01-
03.08.2022 

IȘJ Comisia județeană de Admitere Liste locuri disponibile după etapa I de 
repartizare 

57 Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații 
care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe 
de aptitudini Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către 
candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau de limbă maternă Completarea opțiunilor în 
fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații 
cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe 
locurile special alocate acestora dar care nu au fost repartizați 
sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați. 

03-
04.08.2022 

Unități școlare Comisii de admitere Fișe de înscriere 

58 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a 
candidaților din a doua etapă a admiterii.  
 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat 
în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat. 
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile 
neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ. 

04-
05.08.2022 

IȘJ Comisia Județeană de Admitere Baza de date actualizată 

59 Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor 
repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în 
aplicația informatică centralizată. 

06.08.2022 IȘJ Comisia Județeană de Admitere, 
compartiment informatizare 

Rezultate admitere 2022-2023 

  
* Pentru înscrierea la clasa a IX-a seral si FR, unitățile școlare care au acest tip de clase, vor deveni centre de înscriere a elevilor, la profilurile respective. 

 


