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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

pentru anul şcolar 2022-2023 

 

 

 
    

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 

EVENIMENTUL 

 

A. Pregătirea admiterii 

 

7 februarie 2022 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

organizarea admiterii 

http://lege5.ro/App/Document/ha4demrqgiza/ordinul-nr-5150-2021-privind-organizarea-si-desfasurarea-admiterii-in-invatamantul-liceal-pentru-anul-scolar-2022-2023


 

1 martie 2022 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă  

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului fişei de înscriere în clasa 

a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau 

la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 

9 mai 2022 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, 

domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică  

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal pe filiere, profiluri, 

specializări/domenii de pregătire, limbă de predare  

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, 

cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul informatic integrat al 

învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor 

privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi  

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe site-urile 

inspectoratelor şcolare 

 

9 - 13 mai 2022 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate 

de admitere  

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, 

precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru  

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului 

şedinţelor/acţiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii 

acestora, precum şi a Metodologiei şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru 

anul şcolar 2022-2023, precum şi o adresă de e-mail şi un număr de telefon dedicate 

admiterii 



 

20 mai 2022 Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune 

electronică şi tipărită 

 

16 mai - 3 iunie 

2022 

Şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi 

a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice 

de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.) 

 

8 iunie 2022 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire 

ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică 

centralizată 

 

9 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia 

naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării 

acestor date în aplicaţia informatică centralizată 

 

30 iunie 2022 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de 

date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică 

centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice  

Depunerea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor care optează 

pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de 

limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă 

 

1 iulie 2022 Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de 

învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile 



generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, 

cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicaţia informatică centralizată 

 

1 iulie 2022 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a 

 

B. Probele de aptitudini 

 

11 - 13 mai 2022 Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 

doresc să participe la probe de aptitudini 

 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 

EVENIMENTUL 

 

16 - 17 mai 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

 

18 - 20 mai 2022 Desfăşurarea probelor de aptitudini 

 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini  

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind 

contestarea probelor) 

 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini  

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin 

completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 

 

8 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile 

de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, 

cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia 

informatică centralizată  



Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor 

candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, 

repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată 

 

30 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile 

de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene 

cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în 

aplicaţia informatică centralizată 

 

1 iulie 2022 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei 

candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea 

rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică 

centralizată 

 

4 iulie 2022 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care 

nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaţilor care nu 

au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, precum şi candidaţilor 

care au fost admişi dar care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut, li se poate 

elibera, de către unitatea de învăţământ gimnazial, fişa de înscriere, pentru completarea 

opţiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată  

Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor 

declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin 

confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 

 

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 



 

11 - 13 mai 2022 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care 

doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 

16 - 17 mai 2022 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă  

NOTĂ:  

Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 

examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi 

străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele 

a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi 

depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 23 mai 2022. 

 

18 - 20 mai 2022 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă  

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

 

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă  

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu 

rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin 

completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată 

 

30 - 31 mai 2022 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au 

susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 



 

3 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de 

învăţământ de provenienţă 

 

8 iunie 2022 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format 

electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la 

probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia 

informatică centralizată 

 

D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi 

 

8 aprilie 2022 Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi privind 

prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi  

Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii privind admiterea pe locurile speciale 

pentru rromi  

NOTĂ:  

După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire 

 

27 mai 2022 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă  

NOTĂ:  

Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi on-line. În această 

situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine 

candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru 

autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, 

potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi 

părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de 

apartenenţă la etnia rromă 



 

27 mai 2022 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de 

apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de învăţământ de provenienţă, în vederea înscrierii 

elevilor pe locurile speciale pentru rromi.  

NOTĂ:  

Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei perioade nu va mai fi 

luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2022-2023! 

 

09 mai 2022 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru 

fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare) 

 

04 - 05 iulie 2022 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe 

locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-

a, la unitatea de învăţământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele 

de înscriere, verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de 

calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor 

corectate din calculator  

NOTĂ:  

Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.  

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

 

07 iulie 2022 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi comunicarea rezultatelor 

candidaţilor.  

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o 

sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor 

completate în fişa de înscriere.  

NOTĂ:  

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi, precum şi cei care au fost 



repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, pot 

solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de 

repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal 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 

 

E. Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă 

 

08 aprilie 2022 Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul Judeţean/al 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE), care atestă 

existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului.  

NOTĂ:  

Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform 

prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru 

admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de 

masă. 

 

08 aprilie 2022 Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învăţământ 

de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE/CMBRAE, 

care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii 

acestora pe locurile distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă. 

 

09 mai 2022 Afişarea locurilor distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii elevi 

cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de 

pregătire/calificare). 



 

27 mai 2022 Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi elevii, organizate de profesorii diriginţi, privind 

admiterea pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru elevii cu 

CES.  

NOTĂ:  

Şedinţele vizează orientarea şcolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri 

distinct alocate în unităţi de învăţământ de masă şi la acestea pot participa, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ liceal, profesional şi profesional dual de 

masă, specialişti din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum şi alţi factori reprezentativi. După 

fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

 

04 - 05 iulie 2022 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe 

locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către 

părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ. 

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere, verificarea de 

către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea 

eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator  

NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.  

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

 

07 iulie 2022 Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 

învăţământ de masă şi comunicarea rezultatelor candidaţilor.  

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se face 

computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe 

baza opţiunilor completate în fişa de înscriere.  

NOTĂ:  

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES, precum şi cei care 

au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, 



pot solicita şi primi o nouă fişă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de 

repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal 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 

 

F. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 

 

04 - 06 iulie 2022 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special  

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 

judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al 

Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 3 iunie 2022. 

Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a 

candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia 

 

G. Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal 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 

 

4 - 11 iulie 2022 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  

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!  

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe 

la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de 

Comisia naţională de admitere  

NOTĂ:  

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe locurile 



distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care 

au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, 

care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul 

liceal 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, completează 

opţiunile în perioada 8 - 11 iulie 2022 

 

4 - 11 iulie 2022 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor 

din fişele de înscriere 

 

4 - 11 iulie 2022 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, 

corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate 

din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată 

 

12 iulie 2022 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de 

admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă 

la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia 

informatică centralizată  

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale 

la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

 

12 iulie 2022 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la 

Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor 

specifice, în aplicaţia informatică centralizată 



 

13 iulie 2022 Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi aflaţi în 

baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se 

susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de 

admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională 

 

13 iulie 2022 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată 

 

14 iulie 2022 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu 

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

 

14 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de 

învăţământul liceal din judeţ/municipiul Bucureşti 

 

15 - 20 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 

 

20 iulie 2022 Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere în 

urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere 

 

21, 22 şi 25 iulie 

2022 

Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a situaţiilor 

speciale apărute după etapa de repartizare computerizată 

 

H. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal 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 

 

25 iulie 2022 Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate 

candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare 

şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori 

maternă 



 

26 iulie 2022 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a 

candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de 

masă 

 

27 - 28 iulie 2022 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă 

 

28 - 29 iulie 2022 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

 

1 - 3 august 2022 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima 

etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor 

care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor 

care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă 

în etapa a doua, precum şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la 

repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost 

repartizaţi computerizat, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a 

candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de 

masă.  

Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea 

naţională.  

Notă:  

Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locurile distinct alocate 

candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îşi păstrează prioritatea pe locurile 

destinate acestora care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale. 



 

4 - 5 august 2022 Repartizarea candidaţilor din etapa a adoua, de către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către 

comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului 

şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data 

de 11 iulie 2022. 

 

6 august 2022 Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea 

încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată 

 

I. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

 

9 mai 2022 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care 

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

 

4 iulie 2022 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru 

candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 

 

14-15, 18-20 iulie 

2022 

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare 

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

 

21, 22 şi 25 iulie 

2022 

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 pe locurile de la învăţământul seral şi cu 

frecvenţă redusă 

NOTĂ:  

La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Admitere poate aproba, 

în situaţii justificate, modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 

2022-2023. 



ANEXA Nr. 2 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

 

I. 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-

2023 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează 

ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media 

generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 

 

 

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN* 

unde: 

MA = media de admitere; 

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; 

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. 

* Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă 

pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, 

părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată 

de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la 

secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei 

la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul 

liceal în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale 

 

http://lege5.ro/App/Document/heydcnjvgq4a/anexele-nr-1-5-la-ordinul-ministrului-educatiei-nr-5150-2021-privind-organizarea-si-desfasurarea-admiterii-in-invatamantul-liceal-pentru-anul-scolar-2022-2023-din-30082021?pid=416084017&d=2022-04-04#p-416084017


II. 

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile 

artistic, sportiv, teologic şi militar, pentru anul şcolar 2022-2023 

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează 

astfel: 

 

 

(3 APT + MA)/4 = MFA, 

unde: 

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 

MFA = media finală de admitere. 

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

 

 

(APT + MA)/2 = MFA, 

unde: 

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 

MFA = media finală de admitere. 

3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 

 

 

0,2 MA + 0,8 NP = MFA, 



unde: 

NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; 

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); 

MFA = media finală de admitere. 

ANEXA Nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI 

PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE 

 

 

PROFIL SPORTIV 

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de: 

➢ existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie; 

➢ susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive. 

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător. 

Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din: 

- preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 

- vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate; 

- membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite. 

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate 

de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase). 

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele 

probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini. 



Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele 

acordate la fiecare probă în parte. 

Pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au obţinut nota finală la probele de aptitudini de minimum 

7 (şapte). 

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive. 

Notă:  

La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică 

şi sport împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educaţiei/Direcţia Generală Învăţământ 

Preuniversitar, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de către aceasta. 

 

 

ATLETISM 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

TRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE: 

 
                        

Nr. 

crt.  

Probe şi 

norme  

Valoarea notelor acordate  

 

Nota 1  Nota 2  Nota 3  Nota 4  Nota 5  Nota 6  Nota 7  Nota 8  Nota 9  Nota 10  

 

F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  

 

1.  Triatlon "A" 

(puncte)  

135  145  145  155  155  165  165  175  175  185  185  195  195  205  205  215  215  225  225  235  

 

2.  Triatlon "B" 

(puncte)  

125  135  135  145  145  155  155  165  165  175  175  185  185  195  195  205  205  215  215  225  



NOTĂ:  

Triatlonul "A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p. 

Triatlonul "B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţă 

Transformarea performanţelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare 

 

B. PROBE SPECIFICE 

O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL: 

 

 

 
                        

Nr. 

crt.  

Probe şi 

norme  

Valoarea notelor acordate  

 

Nota 1  Nota 2  Nota 3  Nota 4  Nota 5  Nota 6  Nota 7  Nota 8  Nota 9  Nota 10  

 

F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  

 

1.  100 m.p. 

(sec)  

15.0  14.0  14.8  13.8  14.6  13.6  14.4  13.4  14.2  13.2  14.0  13.0  13.8  12.8  13.6  12.6  13.4  12.4  13.2  12.2  

 

2.  200 m.p. 

(sec)  

29.8  28.3  29.5  28.0  29.2  27.7  28.9  27.4  28.6  27.1  28.3  26.8  28.0  26.5  27.7  26.2  27.4  25.9  27.1  25.6  

 

3.  400 m.p. 

(sec)  

66.5  59.5  66.0  59.0  65.5  58.5  65.0  58.0  64.5  57.5  64.0  57.0  63.5  56.5  63.0  56.0  62.5  55.5  62.0  55.0  

 

4.  800 m.p. 

(sec)  

2.42  2.31  2.40  2.29  2.38  2.27  2.36  2.25  2.34  2.23  2.32  2.21  2.30  2.19  2.28  2.17  2.26  2.15  2.24  2.13  



 

5.  3000 m.p. 

(min)  

11.20  10.40  11.15  10.35  11.10  10.30  11.05  10.25  11.00  10.20  10.55  10.15  10.50  10.10  10.45  10.05  10.40  10.00  10.35  9.55  

 

6.  100 m.g. 

F/110 m.g. B 

(sec)  

17.4  17.4  17.3  17.3  17.2  17.2  17.1  17.1  17.0  17.0  16.9  16.9  16.8  16.8  16.7  16.7  16.6  16.6  16.5  16.5  

 

7.  400 m.g. F/B 

(min)  

1.25  1.15  1.24  1.14  1.23  1.13  1.22  1.12  1.21.  1.11  1.20  1.10  1.19  1.09  1.18  1.08  1.17  1.07  1.16  1.06  

 

8.  2000 m. 

obst. (min)  

9.05  8.05  9.00  8.00  8.55  7.55  8.50  7.05  8.45  7.45  8.40  7.40  8.35  7.35  8.30  7.30  8.25  7.25  8.20  7.20  

 

9.  Marş: - 3 

km. F - 5 

km. B (min)  

19.30  31.00  19.20  30.50  19.10  30.40  19.00  30.30  18.50  30.20  18.40  30.10  18.30  30.00  18.20  29.50  18.10  29.40  18.00  29.30  

 

10.  Săritura în 

înălţime (m)  

1.23  1.33  1.26  1.36  1.29  1.39  1.32  1.42  1.35  145  1.38  1.48  1.41  1.51  1.44  1.54  1.47  1.57  1.50  1.60  

 

11.  Săritura în 

lungime (m)  

4.10  4.60  420  4.70  4.30  4.80  4.40  4.90  4.50  5.00  4.60  5.10  4.70  5.20  4.80  5.30  4.90  5.40  5.00  5.50  

 

12.  Săritura cu 

prăjina (m)  

1.75  1.90  1.80  2.00  1.85  2.10  1.90  2.20  1.95  2.30  2.00  2.40  2.05  2.50  2.10  2.60  2.15  2.70  2.20  2.80  

 

13.  Aruncarea 

greutăţii (m)  

7.40  8.40  7.60  8.60  7.80  8.80  8.00  9.00  8.20  9.20  8.40  9.40  8.60  9.60  8.80  9.80  9.00  10.00  9.20  10.20  



 

14.  Aruncarea 

discului (m)  

17  21  18  22  19  23  20  24  21  25  22  27  23  29  24  .31  25  33  26  35  

 

15.  Aruncarea 

suliţei (m)  

16  21  17  22  18  23  19  24  20  25  22  27  24  29  26  31  28  33  30  35  

 

16.  Aruncarea 

ciocanului 

(m)  

16  21  17  22  18  23  19  24  20  25  21  26  22  27  23  28  24  29  25  30  

 

 

HANDBAL 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

 

                         

Nr. 

crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Alergare de viteză pe 30 m cu start 

de sus (sec) 

5,6 5,4 5,5 5,3 5,4 5,2 5,3 5,1 5,2 5,0 5,1 4,9 5,0 4,8 4,9 4,7 4,8 4,6 4,7 4,5 

 

2. Săritura în lungime de pe loc (cm) 160 180 165 185 170 190 175 195 180 200 185 205 190 210 195 215 200 220 205 225 



 

3. Aruncarea mingii de handbal la 

distanţă (m) 

15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 

 

4. Ridicări ale trunchiului din culcat 

dorsal la 900, palmele la ceafă în 

30" (nr. repetări) 

16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 

 

5. Alergare de rezistenţă 800 m 

(F)/1000 m (B) (min.) 

4.00 4.30 3.55 4.25 3.50 4.20 3.45 4.15 3.40 4.10 3.35 4.05 3.30 4.00 3.25 3.55 3.20 3.50 3.15 3.45 

B. PROBE SPECIFICE 

 

 

 
                        

Nr. 

crt.  

Probe şi norme  Valoarea notelor acordate  

 

Nota 1  Nota 2  Nota 3  Nota 4  Nota 5  Nota 6  Nota 7  Nota 8  Nota 9  Nota 10  

 

F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  F  B  

 

1.  Structură tehnică*  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.  

 

2.  Joc bilateral - două 

reprize de 15 

minute fiecare  

Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.  

* Structura tehnică - Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată (procedeul la alegere) de elevul 

evaluat, de la semicercul de 9 m. 



 

 

SCRIMĂ 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

 

 

 
                        

Nr. 

crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Alergare de viteză 30 m cu 

start de sus (sec.) 

5.5 5.2 5.4 5.1 5.3 5.0 5.2 4.9 5.1 4.8 5.0 4.7 4.9 4.6 4.8 4.5 4.7 4.4 4.6 4.3 

 

2. Săritura în lungime de pe loc 

(cm) 

170 185 175 190 180 195 185 200 190 205 195 210 200 215 205 220 210 225 215 230 

 

3. "Burpee" timp de 20 sec. (nr. 

repetări) 

11 13 12 15 13 17 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 

 

 

 

 



B. PROBE SPECIFICE 

 

 

 
                        

Nr. 

crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 

1 

Nota 

2 

Nota 

3 

Nota 

4 

Nota 

5 

Nota 

6 

Nota 

7 

Nota 

8 

Nota 

9 

Nota 

10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Pas fandat plus lovitură în 30 secunde (nr. repetări) 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 

 

2. Împungerea manechinului la punct fix prin fandare 

urmată de salt - 10 execuţii (nr. reuşite) 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

 

3. Asalt liber - 5 tuşe Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi eficienţa execuţiilor. 

 

 

 

 

 



 

VOLEI 

A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE 

 

 

 
                        

Nr. 

Crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Săritură în lungime de pe loc 

(cm) 

170 180 175 185 180 190 185 195 190 200 195 205 200 210 205 215 210 220 215 225 

 

2. Deplasăre înainte şi înapoi 8x6 

m (sec.) 

16.8 15.4 16.6 15.2 16.4 15.0 16.2 14.8 16.0 14.6 15.8 14.4 15.6 14.2 15.4 14.0 15.2 13.8 15.0 13.6 

 

3. Detentă cu desprindere de pe 

ambele picioare, de pe loc (cm) 

15 12 17 14 20 16 22 18 24 20 26 22 28 25 30 30 32 35 34 40 

 

 

 

 

 



B. PROBE SPECIFICE 

 

 

 
                        

Nr. 

Crt. 

Probe şi norme Valoarea notelor acordate 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 

 

1. Serviciu de sus din faţă în zonele 1-5 

- 10 execuţii (nr. reuşite) 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

 

2. Lovitură de atac prin procedeu 

preferat - 10 execuţii (nr. reuşite) 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

 

3. Joc bilateral 3x3, 4x4, 6x6, în funcţie 

de nr. candidaţilor 

Se apreciază calitatea execuţiilor tehnico-tactice, în funcţie de specificul 

postului pe care îl ocupă în echipă. 

 

 

 

 

 

 


