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ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022-2023 

 

1. La etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 pot 

participa:  

▪ candidații care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au 

depus dosarele de înscriere în termen;  

▪ candidații care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini;  

▪ candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă 

de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat; 

▪ candidații care sunt absolvenți ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și care au participat la procesul de 

admitere, având medie de admitere, în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o 

unitate de învățământ;  

▪ candidații care sunt absolvenți ai clasei a VIII-a, dar nu au susținut evaluarea națională și nu 

li se poate calcula media de admitere. 

2. Admiterea pe locurile libere la licee vocaționale: 

▪ 26 iulie 2022  – Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini. 

▪ 27-28 iulie 2022 –  Desfăşurarea probelor de aptitudini. 

▪ 28-29 iulie 2022 –  Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi rezolvarea eventualelor 

contestaţii. 

3. Înscrierea candidaților pentru învățământul liceal de stat:  

 1 – 3 august 2022: Primirea cererilor de înscriere la Registratura Inspectoratului Școlar 

Județean Iași, în intervalul orar 09.00 – 15.00, însoțite de următoarele documente:  

a) copie după certificatul de naștere/cartea de identitate – candidat şi copie după cartea de identitate 

– părinte / tutore / reprezentant legal; 

b) adeverinţă cu media obţinută la Evaluarea Naţională, notele de la Evaluarea Naţională, media 

claselor V-VIII şi media de admitere (dacă este cazul); 

c) recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, 

legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din 

respectiva organizaţie (dacă este cazul); 

d) copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională (CJRAE) (dacă este cazul). 

 

Documentele de înscriere se pot transmite și electronic, în format scanat, la adresa de e-mail 

admitere.is.2022@gmail.com până miercuri, 3 august 2022, ora 15.00.   

4. Repartizarea candidaților în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 are lor în 

zilele de 4 și 5 august 2022:  
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1. Repartizarea candidaților rromi pe locurile special alocate acestora, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere/mediilor de absolvire a claselor V-VIII (mai întâi cei care au susținut Evaluare 

Națională, apoi cei care nu au susținut acest examen). 

2. Repartizarea candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora, în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere/mediilor de absolvire a claselor V-VIII (mai întâi cei care au susținut Evaluare 

Națională, apoi cei care nu au susținut acest examen). 

3. Repartizarea celorlalți candidați care au susținut examenul de Evaluare Națională, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere 

4. Repartizarea celorlalți candidați care nu au susținut examenul de Evaluare Națională, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. 

 

5. Depunerea dosarelor de înscriere: 8-12 august 2022, la unitățile de învățământ unde au fost 

repartizați candidații care au primit rezoluție favorabilă. 
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