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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU 
ANUL ȘCOLAR 2021-2022, 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2021-2022, 

 ETAPA 9 – 13 AUGUST 2021 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL RESPONSABIL 

9 august 2021 

 Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a 
celor destinate candidaților rromi, precum și a celor 
destinate candidaților cu CES; 

Notă: Candidații rromi și candidații cu CES își păstrează 
prioritatea pe locurile destinate, rămase libere după 
soluționarea situațiilor speciale.  

Comisia de 
Admitere 
Județeană 

9 - 10 august 2021  Completarea și depunerea, la nivelul unității școlare 
absolvite, a cererii de înscriere și a documentelor 
solicitate (conform Anexei 1 din PO_240 privind 
organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, etapa 9-13 
august 2021), pe locurile rămase libere de către 
absolvenții clasei a VIII-a care: 
  au fost repartizați computerizat în primele 

etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis 
dosarele de înscriere în termen; 

 au participat la repartizarea computerizată în 
primele două etape de admitere, dar din diferite 
motive, nu au fost repartizați computerizat; 

 nu au participat la primele două etape ale 
repartizării computerizate; 

 nu au susținut evaluarea nțională. 
 

Notă: 
1) În cazul candidaților care au optat pentru locurile 

speciale pentru romi, 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,) depusă la unitatea de învățământ 
gimnazial până la data 29 aprilie 2021, conform 
calendarului admiterii; 

2) În cazul candidaților care au optat pentru locurile 
distinct alocate elevilor cu CES, copia 
certificatului de orientare școlară și profesională, 

Unități școlare 
Părinți 
Elevi 



 

 
 
 

Comisia Județeană de Admitere Galați 
 

emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională (CJRAE) și depus la unitatea de 
învățământ până cel târziu în prima zi de curs din 
semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021. 

 

11 august 2021 
 Depunerea, de către fiecare unitate școlară, care are 

candidați,  la I.S.J. Galați, a cererilor de înscriere și a 
documentelor solicitate. 

Unități școlare 
Comisia de 
Admitere 
Județeană 

12 august 2021 
 Comisia de admitere județeană realizează repartizarea 

elevilor care candidează pe locurile distinct alocate 
candidaților de etnie rromă și a candidaților cu CES. 

Comisia de 
Admitere 
Județeană 

12-13 august 2021 
 Repartizarea candidaților din învățământul de masă pe 

locurile rămase libere.  

Comisia de 
Admitere 
Județeană 

13 august 2021 
 Afișarea listei candidaților repartizați, pe site-ul ISJ 

Galați 

Comisia de 
Admitere 
Județeană 


