
 
                           

 

 

INFORMARE 

Privind etapa a II-a de repartizare pe locurile rămase libere – admitere liceu 

2022-2023 

 

 
 

 Conform prevederilor Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2022-2023, în perioada 25 iulie – 5 august 2022 se va desfășura a doua etapă 

de admitere computerizată în învățământul liceal de stat. Pot participa la această 

etapă de repartizare: 

-  candidații care au fost repartizați în prima etapă de repartizare, dar care nu și-

au depus dosarul de înscriere în termen, 

- candidații care nu au fost repartizați în prima etapă, 

- candidații care nu au participat la examenul de evaluare națională sau care și-

au încheiat ulterior situația școlară.  

Candidații care vor să participe pe locurile de la liceele vocaționale vor solicita de la 

unitatea de învățământ de proveniență fișa anexă pe care o vor depune la unitățile de 

învățământ liceal unde sunt locuri libere. Înscrierea se va face în data de 26 iulie 2022, iar 

susținerea probelor se va face în perioada 27-28 iulie 2022. 

Centrul pentru elevii care doresc să participe la proba de verificare a 

cunoștințelor de limba modernă (limba franceză) este la Colegiul Național ”Petru 

Rareș” Suceava. Înscrierea se face pe baza fisei anexe eliberate de unitatea de 

învățământ de proveniență. Înscrierea se face în data de 26 iulie 2022, iar susținerea 

probelor (scris și oral) va avea loc în data de 28 iulie 2022, ora 9. 

Candidații vor completa o nouă fișă cu opțiuni din lista de locuri libere rămase după 

prima etapă de repartizare. Unitatea de învățământ va completa pe fișa anexată adresei 

datele personale ale candidaților, precum și mediile, respectiv notele de la evaluarea 

națională, media de absolvire (V-VIII). Pentru elevii care nu au susținut examenul de 

evaluare națională, pe fișa de înscriere se completează doar media de absolvire. Fișa va fi 

semnată de directorul unității, de candidat, de părintele/reprezentantul legal și de profesorul 

îndrumător (diriginte sau un membru din comisia de înscriere), va fi ștampilată și 

înregistrată în registrul de intrare/ieșire documente din unitatea de învățământ de 

proveniență. 

Cererile pentru locurile speciale pentru rromi și pentru elevii cu CES se vor 

completa la unitatea școlară de proveniență, în perioada 26 iulie – 3 august 2022 și vor 

avea anexat recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, respectiv certificatul de 

orientare școlară și profesională.    



Notă: Nu se iau în considerare recomandările scrise vizând apartenența la etnia 

rromă depuse după data de 27 mai 2022, conform calendarului admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023. 

De asemenea, pentru elevii cu CES nu se mai iau în considerare certificatele de 

orientare școlară și profesională depuse după data de 8 aprilie 2022. 

  

Opțiunile pentru etapa a II-a de repartizare se vor completa din lista locurilor libere 

pentru etapa a II-a. 

 

Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru 

candidații care au susținut evaluarea națională în funcție de opțiunile exprimate, iar apoi vor 

fi repartizați candidații fără evaluare națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

absolvire. 

  

 

  

Comisia Județeană de Admitere, 


