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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

pentru anul școlar 2023-2024 

 

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 

8 mai 2023 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, 
domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, 
specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul 
fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele 
personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al 
învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a 
informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați 
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-
urile inspectoratelor școlare 

8 - 12 mai 2023 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile 
legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei 
centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru Afișarea în unitățile 
de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de 
completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum 
și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 
2023-2024, precum și o adresă de email și un număr de telefon dedicate admiterii 

15 mai – 9 iunie 
2023 

Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de 
admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin 
mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.) 

5 iulie 2023 Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul 
unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, 
cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională 
din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația 
informatică centralizată 
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