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Nr. 7357 din 11.07.2022  

APROBAT,  

Consiliul de Administrație al ISJBN  

11.07.2022  

  

PROCEDURĂ privind 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 şcolar 2022 - 2023                                                  

  

A. Pot participa candidați din seria curentă, precum și cei din serii anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023:  

- 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   

- candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-

au depus dosarele de înscriere în termen  

- absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională   

- candidații din seriile anterioare, care nu  împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2020-2021 și care nu au participat la procesul admiterii în anii anteriori  

* Absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au participat la procesul de admitere în anii 

precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, 

care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la 

învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un 

filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul 

de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 - 2023. Pentru continuarea studiilor 

de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.  

                                

B. Derularea repartizării:  

b.1) Completarea fișei de înscriere cu opțiunile candidaţilor – unitatea de învățământ 

eliberează o singură fișă/elev. Fișele de înscriere se completează cu opțiunile de către absolvenţii 

clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.  

Se completează opțiuni doar pentru locurile rămase libere după etapa de repartizare 

computerizată. Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!  

Fișele de înscriere se centralizează la nivel de școală și se depun la secretariatul ISJ BN, de  

un membru al comisiei de admitere din școală.  
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b.2) Repartizarea candidaţilor menţionaţi la punctul A) din prezenta procedură se 

realizează în ședința comisiei județene de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la OME  Nr. 5150/2021 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023  

Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională se repartizează după 

candidații care au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire 

a claselor V – VIII.  

Repartizarea se face doar pe locurile rămase libere după prima etapă de admitere 

computerizate, respectiv după etapa de rezolvare a situațiilor speciale, în baza mediei de admitere și 

a opțiunilor trecute în fișele de înscriere.  

Ordinea repartizării:  

- Candidați cu Evaluare Națională ( 1. Candidați cu CES, 2. Candidați romi, 3. Candidați 

care nu au fost repartizați, care nu și-au depus dosarul, care nu au participat la etapele 

premergătoare)  

- Candidați fără Evaluare Națională (1. Candidați cu CES, 2. Candidați romi, 3. Absolvenți 

clasa a VIII-a)  

* Pe locurile distinct alocate elevilor romi/CES pot participa doar acei candidați care au depus 

documentele necesare în perioada prevăzută în calendarul admiterii, respectiv până în data de 27 mai 

elevii romi și 8 aprilie elevii cu CES.  

  

b.3) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai 

înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 de 

înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană 

de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 - 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei a 

VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a  

claselor V-VIII.  

  

C. Calendarul etapei a doua de admitere    25 IULIE 2022 - Afișarea centrului de admitere, a 

situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor 

destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă  

26 IULIE 2022 - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru 
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rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ 

de masă  

27-28 IULIE 2022 - Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă  

28-29 IULIE 2022 - Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații  

29 IULIE 2022 - Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de 

aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă  

1-3 AUGUST 2022 - Primirea la ISJ BN:  

- A cererilor (fișelor cu opțiuni) de înscriere a candidaților care au fost repartizați 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în 

termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de 

aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au 

participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, 

din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile 

speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES 

în unitățile de învățământ de masă.  

- Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea 

națională.  

* Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților 

cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care 

au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale, cu condiția să fi depus documentele 

doveditoare în termenul prevăzut de calendar, respectiv până în data de 27 mai elevii romi și 8 aprilie 

elevii cu CES.  

4 AUGUST 2022 – Repartizarea candidaților în ședința comisiei județene  

5 AUGUST 2022 – Afișarea rezultatelor admiterii  

Rezultatul repartizării candidaților va fi afișat anonimizat, astfel:  

- Pentru candidații care au fost înscriși la Evaluarea Națională codul candidatului rămâne 

neschimbat.   

- Pentru ceilalți candidați codul este format din cod județ + cod școală de proveniență + 

număr de înregistrare fișă de opțiuni școala de proveniență (exemplu: BN1562345)  

22 AUGUST – până la începerea anului școlar – repartizarea pe locurile rămase libere a 

celor care nu s-au înscris sau nu au participat la etapele anterioare de admitere  
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