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Informații utile pentru înscriere la clasa a IX-a liceu, zi în anul școlar 2017-2018 
Etapa a II-a de admitere 

 

Calendarul admiterii – etapa a II-a 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

A doua etapă de admitere în învăŃământul liceal de stat, pentru candidaŃii din seria curentă care nu au 
participat în prima etapa, nu au fost repartizati,  precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 

18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017 - 2018 
28 august 2017 � Afișarea locurilor rămase libere dupa finalizarea înscrierii celor admiși în etapa I și rezolvarea 

cazurilor speciale 

4 septembrie 2017 � Înscrierea candidaŃilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă. 

5 septembrie 2017 � Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă. 

6 septembrie  � Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini și  de limbă modernă 

4 – 7 septembrie 

2017 

� Completarea fişei de opŃiuni, la unitatea școlară gimnazială absolvită, de către candidaŃii care 

nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opŃiuni de către cei rămaşi 

nerepartizaŃi după prima etapă a admiterii sau care nu s-au înscris în perioada prevăzută 

de metodologie. 

� Fișa de admitere se va completa cu media claselor V-VIII, pentru cei care nu au participat la 

evaluarea națională, cu codul locurilor rămase libere, la învățământ liceal de zi.  

4- 6 septembrie 

2017 

� Transmiterea  fișelor cu opțiuni  originale la  Comisia  judeŃeană  de admitere. (Fișele vor fi 

semnate și ștampilate de conducerea unității școlare gimnaziale) 

7 septembrie 2017 � Repartizarea computerizată a candidaților, transmiterea listelor către licee,  afișarea listelor pe 

site-ul ISJ Galați și preluarea acestora de către unitățile școlare gimnaziale. 

8 septembrie 2017 � Depunerea  dosarelor de înscriere la liceele la care candidaŃii au fost repartizaŃi. 
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