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      ORDIN nr. 5.243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal pentru anul şcolar 2023-2024 

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU PE LOCURILE SPECIAL ALOCATE 

ELEVILOR ROMÂNI DE ETNIE RROMĂ 

07aprilie 
2023 

 

 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 

   

08 mai 
2023 

 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi (1-2 locuri/fiecare 
clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de 
pregătire/calificare) 

   

09 iunie 
2023 

 

 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.  

O dispoziție privind dreptul de  eliberare a recomandărilor de către organizațiile 
romilor va fi adusă la cunoștința tuturor părților implicate, până la ședințele de 
instruire a profesorilor diriginți. 

09 iunie 
2023 

 

 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. 

NOTA 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 2023-2024, decât cu acordul 

mailto:mail.isjtimis@isjtm.ro
http://www.isj.tm.edu.ro/


 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ 
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timișoara, 

Tel +40 (0)256 305799/Fax +40 (0)256 490430  +40 (0)256 

490429, email.isjtimis@isjtm.ro,  www.isj.tm.edu.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.18818 

 

 

preşedintelui comisiei judeţene/a Municipiului Bucureşti de admitere, în baza 
unei proceduri elaborate la nivelul acestei comisii. 

ETAPA I. Prima etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, 
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2023-2024 

10—11 
iulie 
2023 

 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! 

   

13 iulie 
2023 

 

 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 si cei 
care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au 
fost repartizaţi, pot solicita si primi o nouă fisă de înscriere pentru a putea 
participa la prima etapă de repartizare computerizată si admitere în învăţământul 
liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum si pentru cei din seriile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 
2023-2024 

ETAPA II. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, 
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 
anului școlar 2023-2024 

28 iulie 
2023 

 
 

 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor 
destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu   CES. 
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31 iulie 
2023 

 
 

 

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe 
locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate 
candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă 

   

7 – 9 
august 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de 
înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care  
au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a 
doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la 
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, 
nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale 
pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu 
CES în unitățile de învățământ de masă. 

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 
susținut evaluarea națională. 

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile 
distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își 
păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după 
soluționarea situațiilor speciale. 

   

10 – 11 
august 
2023 

 Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere 
județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei 
proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului 
București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului 
București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023. 

 

 

 

11 
august 
2023 

 Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin 
confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată 

 

 Întocmit, 

 Inspector școlar pentru minoritatea rromă 

 Prof. Cristian Dinu 
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