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Str. Alexandru Cazaban nr. 48, 410282, tel./fax. 0359/405617
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CALENDARUL ADMITERII 2021-2022
ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL/ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT
ETAPA I

ETAPA a II-a

• 5 - 8 IULIE 2021; 9 - 12 IULIE 2021, înscrierea candidaților
• 16 IULIE 2021, afișarea listei candidaților admiși
• 17 - 20 IULIE 2021, depunerea dosarelor candidaților declarați admiși
• 22 - 26 IULIE 2021, înscrierea candidaților
• 1 AUGUST, afișarea listei candidaților admiși
• 2 - 5 AUGUST 2021, depunerea dosarelor candidaților declarați admiși

Dosarul de înscriere conţine:
a) fişa de înscriere în anul școlar 2021-2022 în învăţământul profesional și în învățământul dual, de stat;
b) certificatul de naştere - copie şi original;
c) adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională (dacă e cazul);
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale) - copie şi original;
e) fişa medicală.
ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, CURS DE ZI
ETAPA I

ETAPA a II-a

• 8 - 14 IULIE 2021, 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
• 16 IULIE 2021, 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 20212022
• 17 - 20 IULIE 2021, Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost
repartizați
• 21 - 28 IULIE 2021, Completarea opțiunilor de înscriere de către candidații care au fost
repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de
înscriere în termen şi de către 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
• 29 IULIE 2021, Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaţilor din a
doua etapă a admiterii
• 29 - 30 IULIE 2021, Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați
candidații din etapa a doua

Dosarul de înscriere conţine:
a) cerere de înscriere;
b) carte de identitate (dacă este cazul), certificat de naștere - copie și original;
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională;
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale) - copie şi original;
e) fişa medicală.
ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, CURS SERAL
19 - 23
IULIE 2021
28 - 30
IULIE 2021

• Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
• Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data
începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 pe locurile de la învățământul seral

