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Informare 
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A 

pentru anul școlar 2021-2022 
 

În  conformitate cu calendarele de admitere în învățământul liceal , în perioada 16-28 iulie 2021 sunt 
planificate următoarele activități: 
 

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat  

16 – 22 iulie 
2021 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-
a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea 
de învățământ . 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc 
să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, 
conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. 

16 – 22 iulie 
2021 

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fișa listată 
de calculator 

24 iulie 2021 

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei 
a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 
2021 – 2022 și comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat 
în învățământul liceal de stat 

25 – 28 iulie 
2021 

Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au 
fost repartizaţi 

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi  

16 – 19 iulie 
2021 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită 
înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, 
asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. 
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

20 iulie 2021  
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi.  
 

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES 

16 – 19 iulie 
2021 

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidații care solicită 
înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES şi de către părinţii 
acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ . 
*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. 
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

20 iulie 2021  
Repartizarea computerizată a candidaţilor pe locurile distinct alocate 
candidaților cu CES .  
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