
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 
 

DATA LIMITĂ / 
PERIOADA EVENIMENTUL 

Probele de aptitudini 
23 mai 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenŃii care doresc să participe 

la probe de aptitudini 
27-29 mai 2013 Înscrierea pentru probele de aptitudini 
30 mai-1 iunie2013 Desfăşurarea probelor de aptitudini 
3 iunie 2013 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 

Depunerea contestaŃiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest 
lucru 

4 iunie 2013 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaŃiilor la probele de aptitudini 
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeŃeană, a listei 
candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini (model tabel–site securizat) 

17 iunie 2013 Completarea de către directorii unităŃilor de învăŃământ cu nivel gimnazial a documentului 
google ce va fi postat pe site-ul securizat al ISJ Sibiu (document denumit 
elevi_cls_VIII_corigenti_repetenti_cu sit neincheiata_amanati_exmatriculati) 

21 iunie 2013 Preluarea bazei cu elevii din clasa a VIII-a corigenŃi, repetenŃi, cu situaŃia neîncheiată, 
amanati, exmatriculaŃi de către directorii liceelor cu profil vocaŃional de pe site-ul securizat  

21 iunie 2013 Actualizarea listelor candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de aptitudini, de către directorii 
liceelor cu profil vocaŃional (eliminarea din lista candidaŃilor declaraŃi admişi la probele de 
aptitudini a celor corigenŃi, repetenŃi, cu situaŃia neîncheiată, amânaŃi, exmatriculaŃ?i) 

3-4 iulie 2013 Eliberarea de către directorii unităŃilor de învăŃământ cu nivel gimnazial a fişelor de 
înscriere în original pentru candidaŃii declaraŃi admişi la probele de aptitudini şi care au 
promovat clasa a VIII-a 
Depunerea de către elevi a fişelor de înscriere în original la liceul la care au fost declaraŃi 
admişi la probele de aptitudini, în vederea admiterii la liceu 

5 iulie 2013 Validarea listei candidaŃilor admişi la liceele/clasele la care s-au susŃinut probe de aptitudini 
şi afişarea listei în unitatea de învăŃământ liceal respectivă 

8 iulie 2013 Ridicarea, de la liceele vocaŃionale, a fişelor de înscriere, de către candidaŃii care nu au fost 
admişi la clasele pentru care au susŃinut probe de aptitudini 
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