
CALENDARUL  

ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul școlar 2021-2022 

Prima etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat 

15 iulie 2021 Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a 

absolvenților clasei a VIII-a 

16 – 22 iulie 2021 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 

centralizată) a datelor din fișele de înscriere 

24 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 2021 - 2022 

25 - 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații 

au fost repartizați 

29 iulie 2021 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației 

locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această 

etapă de admitere 

A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru 

candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 

29 iulie 2021 Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate 

candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES 

29 iulie – 5 august 

2021 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost 

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

dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau 

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

din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat 

29 iulie - 5 august 

2021 

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 

centralizată) a datelor din fișele de înscriere 

6 august 2021 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a 

candidaților  din a doua etapă a admiterii 

6 – 7 august 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost 

repartizați candidații din etapa a doua 

7 august 2021 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației 

locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două 

etape de admitere 

9 – 11 august 2021 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului 

București, a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare 

computerizată 
 


