EXTRAS Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr.5.082 /31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2016-2017
11 - 31 mai 2016
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare
Prima etapă 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 la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017
8 – 12 iulie 2016
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 Completarea fişelor
de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul
special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
9 – 13 iulie 2016
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea
greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
19 iulie 2016
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016
– 2017
20 iulie 2016
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi
proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de
învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
20 iulie 2016
Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor
repartizaţi în acea unitate
21 iulie - 29 iulie 2016
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost
repartizaţI

A doua etapă 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 la data începerii cursurilor anului şcolar2016 – 2017
20 - 25 iulie 2016
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima
repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi
după prima etapă a admiterii
25 iulie 2016
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la
liceele/clasele care organizează probe de aptitudini Completarea fişei de opţiuni
de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau de limbă maternal
20 - 26 iulie 2016
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea
eventualelor erori
28 iulie 2016
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
28 iulie 2016
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a
listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a
doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de
stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei
candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
28 -29 iulie 2016
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii
din etapa a doua
A treia etapă 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 la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017

1 – 2 septembrie 2016
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare
sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada
prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor
anterioare

