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PLAN DE MĂSURI 

PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL-2022 

 
Nr.crt. Activitatea Data / perioada 

1.  Preluarea de la ISJ Constanța a broșurii  

"Admitere 2022” – ghidul candidatului și distribuirea către toți elevii claselor a VIII-a 

până pe 13.05.2022 

2.  Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere, a planului de școlarizare și 

a Broșurii " Admitere 2021” 

- -Şedinţe privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi  

- -Şedinţe privind admiterea în învăţământul liceal  

- -Şedinţe privind învăţământul profesional şi dual  

- 15.03-08.04.2022 
(admiterea pe locurile 

speciale pentru rromi) 
16.05-03.06.2022 (înv. liceal) 

18-27.05.2022 (învăț. 

profesional și dual) 

3.  Eliberarea recomandărilor scrise 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. 

Până pe 27.05.2022 

4.  Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi 09.05.2022 

5.  Participarea la activităţile de promovare a ofertelor educaționale din județ: „Târgul Ofertelor 

Educaţionale" 2022 –ediția a XXIII-a - online 

16-20.05.2022 

6.  Derularea etapelor privind înscrierea la liceele vocaționale/bilingv : 

- eliberare anexe fișe de înscriere 

 

11-13.05.2022 

- înscrierea candidaților 16-17. 05.2022 

- desfășurarea probelor 18-20. 05.2022 

- comunicarea rezultatelor; depunere contestații 23.05.2022 

- comunicarea rezultatelor finale 27.05.2022 

-ridicarea Anexei fișei de înscriere de la licee 30-31.05.2022 

-depunerea Anexei fișei de înscriere la școala de proveniență. Până pe 03.06.2022 

7.  Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a 01.07.2022 

8.  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 

04-05.07.2022 

9.  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților. 07.07.2022 

10.  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; 

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de 

înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator 

Conform 

Calendarului, în 

perioada 

04-11.07.2022 

11.  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 

12.  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 

13.  Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat. Afișarea în școlile 

gimnaziale a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ 

14.07.2022 

14.  Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați 15-20.07.2022 

15.  Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii 

candidaților admiși în această etapă de admitere 

20.07.2022 

16.  Rezolvarea de către comisia de admitere județeană a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare 

computerizată 

21, 22, 25.07.2022 

17.  Derularea celei de a II-a etape de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, 

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până în data începerii anului şcolar 2022/23 

Cf. Calendarului, 

în perioada 25.07-05.08.2022 

18.  ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL   

19.  Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor 

legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele 

personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la 

evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de 

stat, pentru candidaţii care solicită  

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de 

înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

*Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia 

şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe 

baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat 

4-8 iulie 2022 

20.  Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat, a 

listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat 

13 iulie 2022 

21.  Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi  18-21 iulie 2022 

22.  Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat Cf. Calendar, 

în perioada 26.07-08.08.2022 

 

DIRECTOR, 

Prof. ROBE LAVINIA-PAULA 
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