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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 PENTRU ELEVII CARE SUSȚIN 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR  DE LIMBA MODERNĂ SAU  

MATERNĂ  2023 

1 martie 
2023 

 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a 
probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă 
Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de 
înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să 
participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă 

   

10 - 12 
mai 
2023 

 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 
absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă 

   

15 - 16 
mai 
2023 

 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă 

NOTĂ: 

Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute 
la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 
lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a 
unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de 
învăţământ de provenienţă până la data de 22 mai 2023. 

   

17 - 19 
mai 
2023 

 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 
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22 mai 
2023  

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea 
probelor) 

   

26 mai 
2023  

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a 
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică 
centralizată 

  

 

29 - 30 
mai 
2023 

 
Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 
candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă 

  

 

9 iunie 
2023  

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 
participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă, la unităţile de învăţământ de provenienţă 

  

 

15 iunie 
2023  

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 
Bucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei 
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi 
confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică 
centralizată 

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.  
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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 

 
 

 

Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a 
celor destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu 
CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 
verificare a cunoştinţelor 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 

 
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor 
de limbă modernă sau maternă 

   

3 - 4 
august 
2023 

 

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor 
contestaţii 
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                                               Întocmit, 

 Inspector școlar , 

 Prof. Cristian Dinu 

7 - 9 
august 
2023 

 Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi 
computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de 
înscriere în termen, a candidaţilor care au fost respinşi la liceele/clasele care au 
organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor care au susţinut probe de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a 
doua, precum şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la 
repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, 
nu au fost repartizaţi computerizat. 

 

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. 
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