
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

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

liceal pentru anulşcolar2023-2024 

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU PENTRU ELEVII CARE 

SUSȚIN PROBELE  DE APTITUDINI, AN ȘCOLAR 2023-2024 

1 martie 
2023 

Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de 
înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care dorescsă 
participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

10 - 12 mai 
2023 Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini 

15 - 16 mai 
2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

17 - 19 mai 
2023 Desfășurarea probelor de aptitudini 

22 mai 
2023 

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi        
metodologice privind contestarea probelor) 
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26 mai 
2023  

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de 
aptitudini 
 
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere 
județeană , a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin 
completarea acestora în aplicația informatică centralizată. 

   

15 iunie 
2023  

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 
București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau 
exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică 
centralizată 
 
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a  
listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea 
candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația 
informatică centralizată. 

   

04 

Iulie 

2023 

 
Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului 
București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin 
confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică 
centralizată 

   

05 

Iulie 

2023 

 
Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a 
listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de 
aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal 
respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată 

 

06 iulie 
2023 

 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere 
a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe 
de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au 
susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar 
care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de 
către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea 
opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată 
 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei 
candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au 
susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată 
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 Etapa de repartizare computerizată și 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 

18 iulie 
2023   

Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum 
candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost 
deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia 
națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului 
București; transmiterea modificărilor la comisia națională. 

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, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă 

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 

1–2 august 
2023 

 

 
 

Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

03– 04 
august 
2023 

 
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a 
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor 
contestații 

07– 09 
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 
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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 arte , 

 Prof. Oana Codruța Tomescu 
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