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1336 / 6.02.2023 

CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 

ADMITEREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

AN ȘCOLAR 2023-2024 

 

      ORDIN nr. 5.243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal pentru anul şcolar  

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU PE LOCURILE ALOCATE 

ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

08 mai 

2023 

 

 Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru 

candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare 

filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).  

   

02 iunie 

2023 

 Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii 

diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ 

de masă pentru elevii cu CES. 

NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să 

candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea 

pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ 

liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ 

CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va 

întocmi proces-verbal de informare/instruire. 

   

09 iunie 

2023 

 

 Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul 

Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

CJRAE/CMBRAE), care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a 

elevului. 

NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document 

acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu 

modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților 

cu CES în unitățile de învățământ de masă. 
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09 iunie 

2023 

 

 Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de 

învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională 

emis CJRAE/CMBRAE, în vederea înscrierii pe locurile distinct alocate. 

NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învăţământ ulterior acestei 

perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nici o etapă de admitere în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024! 

ETAPA I. Prima etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, 

precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2023-2024 

10—11 

iulie 

2023 

 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită 

înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de 

învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 

VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a 

datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a 

corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor 

greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator 

NOTĂ: Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.  

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! 

10 – 11 

iulie 

2023 

 

 

 

 

 

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special  

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de  

admitere județeană /a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului 

școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de 

învățământ până la data de 9 iunie 2023. Procedura poate să prevadă inclusiv 

posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile 

exprimate de aceștia 

   

13 iulie 

2023 

 

 Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în 

unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților. 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face 

computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de 

admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. 

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, 

precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul 

pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a 

putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în 

învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din 
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seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2023-2024. 

ETAPA II. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, 

precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2023-2024 

28 iulie 

2023 

 

 

 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor 

destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu   CES. 

   

31 iulie 

2023 

 

 

 

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 

cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile 

speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate 

candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă 

   

7 – 9 

august 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de 

înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au 

organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a 

doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la 

repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, 

nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale 

pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu 

CES în unitățile de învățământ de masă. 

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut 

evaluarea națională. 

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile 

distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își 

păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după 

soluționarea situațiilor speciale. 

   

10 – 11 

august 

2023 

 
Repartizarea candidaților din etapa a adoua, de către comisia de admitere 

județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei 

proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului 

București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023. 
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11 

august 

2023 

 
Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin 

confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică 

centralizată 

 

 

 

 

 Întocmit, 

 Inspector școlar învățământ special 

 Prof. Diana Munteanu 
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