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Prima etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019 
DATA 
LIMITĂ/ 
PERIOADA 

■ EVENIMENTUL 

10-13 iulie 
2018 

■ Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaŃii au fost repartizaŃi. 

16-18 iulie 
2018 

■ Rezolvarea de către comisia judeŃeană de admitere a situaŃiilor speciale apărute după etapa de repartizare 
computerizată, a repartizării candidaŃilor care nu şi-au depus dosarele de 

 înscriere în termen şi a candidaŃilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaŃi în 
etapa repartizării computerizate. 

A doua etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019 
18 iulie 2018 ■ Afişarea situaŃiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă 
3 septembrie 
2018 

   înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinŃelor 
de limbă modernă sau maternă 

4-5 
septembrie 
2018 

  Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinŃelor de limbă modernă. 

3-6 
septembrie 
2018 

 Primirea cererilor de înscriere a absolvenŃilor clasei a VlII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaŃi în 
etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaŃia 
şcolară ulterior etapei anterioare. 

7 septembrie 
2018 

  Repartizarea absolvenŃilor clasei a VlII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaŃi în etapa anterioară, 
care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaŃia şcolară ulterior etapei 
anterioare. 

Admiterea în învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă 
7 mai 2018   AnunŃarea centrului special de înscriere pentru candidaŃii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019. 
2 iulie 2018  AnunŃarea calendarului admiterii la învăŃământ seral sau cu frecvenŃă redusă pentru candidaŃii din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019. 

10 - 13 iulie 
2018 

  Inscrierea la învăŃământul seral sau cu frecvenŃă redusă a candidaŃilor din seriile anterioare 
? ? ? 

care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019. 
16 - 18 iulie 
2018 

■ Repartizarea candidaŃilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului şcolar 2018-2019, pe locurile de la învăŃământul seral şi cu frecvenŃă redusă. 


