
Probele de aptitudini 

 

21-22 mai 2015  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc 
să participe la probe de aptitudini 
 

25-26 mai 2015  Înscrierea pentru probele de aptitudini 
 

27-30 mai 2015  Desfăşurarea probelor de aptitudini 
 
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
 

2 iunie 2015  Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia 
permite acest lucru 
 
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini 
 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere 
judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la 
probele de aptitudini 
 

19 iunie 2015  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti 
către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei 
elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi 
 
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a 
listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea 
candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 
 

2 iulie 2015  Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti 
către unităţile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a 
bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere 
 

3 iulie 2015 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a 
listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de 
aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respective 
 

6 iulie 2015  Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care 
nu au fost admişi laclasele pentru care au susţinut probe de aptitudini 
 
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei 
candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut 
probe de aptitudini 
 

 



Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 

21-22 mai 2015  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc 
să participe la probe deverificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
materna 
 

25-26 mai 2015  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau materna 
 

27-30 mai 2015  Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă 
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau materna 
 

2 iunie 2015  Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 
 
Afişarea 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 
 

3-4 iunie 2015  Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au 
susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 
 

9 iunie 2015  Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la 
unităţile de învăţământ gimnazial absolvite 
 

10 iunie 2015 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 
 

 

 

 

 

 



PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU 
CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE 

ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR 
ANULUI ŞCOLAR 2015-2016 

 
3 – 7 iulie 2015 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de 

către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 
 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte 
judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 
 

3 - 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere 
 

4 – 8 iulie 2015 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea 
greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 
 

9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la 
centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei 
absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată 
 
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la 
centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 
 

10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului 
Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere 
 

11 - 12 iulie 2015 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi 
comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor 
la comisia naţională 
 

13 iulie 2015 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 
 

14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a 
VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 
2016 
 

15 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi 
proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de 
învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 
 

15 iulie 2015 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor 
repartizaţi în acea unitate 
 

16 iulie -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 

 


