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Informații utile pentru înscriere la clasa a IX-a liceu în anul școlar 2016-2017
Etapa a II-a de înscriere pentru admiterea la liceu
1. Calendarul admiterii – etapa a II
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

A doua etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria curentă, precum şi pentru
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017
20 iulie 2016
 Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini pentru admiterea la
clasele vocaționale
21-22 iulie 2016
 SusŃinerea probelor de aptitudini la fiecare liceu vocațional
23 iulie 2016
20 - 25 iulie 2016

25 iulie 2016

20 - 26 iulie 2016
27 iulie 2016
28 iulie 2016
28 iulie 2016

28 -29 iulie 2016
29 iulie 2016
1 – 4 august 2016

 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
 Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care nu au participat la prima repartizare,
completarea unei noi fişe de opŃiuni de către cei rămaşi nerepartizaŃi după prima etapă a
admiterii
 Completarea fişei de opŃiuni de către candidaŃii care au fost respinşi la liceele/clasele care
organizează probe de aptitudini
 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori.
 Transmiterea fișelor cu opțiuni originale la Comisia judeŃeană de admitere
 Repartizarea computerizată a candidaŃilor din a doua etapă a admiterii.
 Afişarea în unităŃile de învăŃământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu
absolvenŃii proveniŃi din şcolile respective/din alte judeŃe, repartizaŃi în a doua etapă şi a listei cu
locurile neocupate în unităŃile de învăŃământul liceal de stat.
 Afişarea de către fiecare unitate de învăŃământul liceal de stat a listei candidaŃilor repartizaŃi în
acea unitate în a doua etapă
 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaŃii au fost repartizaŃi.
 Transmiterea, de către unităŃile de învăŃământul liceal de stat, a situaŃiei locurilor rămase libere
în urma neînscrieri candidaŃilor admişi în cele două etape ale admiterii.
 Rezolvarea de către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiilor speciale ivite după cele două
etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaŃilor care nu şi-au depus dosarele de
înscriere în termen şi a candidaŃilor care nu au participat la primele două repartizări
computerizate.

A treia etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria curentă, precum şi pentru cei din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017
1 august 2016
 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinŃelor
de limbă modernă , dacă sunt locuri libere la licee ce necesită această probă.
29 august 2016
 Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a
cunoştinŃelor de limbă modernă.
30-31 august 2016
 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă
1-2 septembrie 2016
 Repartizarea absolvenŃilor clasei a VlII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost
repartizaŃi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care
şi-au încheiat situaŃia şcolară ulterior etapelor anterioare
5 septembrie 2016
 Transmiterea către Centrul NaŃional de Admitere a rezultatelor repartizării
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