Inspectoratul Școlar Județean Galați
Nr. înreg. 8260 / 27.07.2021
A doua 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 2021-2022

CALENDARUL ACȚIUNILOR

Data
29.07.2021

Evenimentul
Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii
candidaţilor admişi în această etapă de admitere

29.07.2021

Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate
candidaţilor cu CES.

29.07.2021

Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori
maternă.

29.07.2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate
candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă

30.07.2021

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau
maternă

02.08.2021

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi
rezolvarea eventualelor contestaţii

29.07-05.08.2021

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de
admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi
computerizat
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic

29.07-04.08.2021

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentu rromi,
rspectiv pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţii claselor a VlII-a, la unitatea de învăţământ.
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
Repartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora.

04-05.08.2021

Completarea opţiunilor în fişa de înscriere de către candidaţii 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 maternă. Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi şi de
către candidaţii cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora, dar care nu
au fost repartizaţi sau care au renunţat, în scris, la locul pe care au fost repartizaţi
Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic

29.07-05.08.2021

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele 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, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația
informatică centralizată

05.08.2021

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean şi la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de
către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată

06.08.2021

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

06.08.2021

Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în a doua etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat,
conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

06.08.2021

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din
judeţ.

06-07.08.2021

Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua.

07.08.2021

Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii
candidaţilor admişi în cele două etape de admitere.

09-11.08.2021

Rezolvarea de către Comisia de admitere judeţeană a situaţiilor speciale apărute după etapele de repartizare
computerizată
Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în primele două etape de admitere, dar
nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la
repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi
computerizat, precum şi a candidaţilor care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate şi a
absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională.

09-13.08.2021

09-13.08.2021

Repartizarea candidaţilor, de către Comisia de admitere judeţeană conform Procedurii operaționale PO_ 240 privind
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, etapa 9-13 august
2021, publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Judeţean şi comunicate unităţilor de învăţământ.

16.08.2021

Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor
specifice în aplicaţia informatică centralizată
Comisia de Admitere Județeană

