
 

 

 

 
Informații utile pentru înscriere la clasa a IX-a liceu în anul școlar 2022-2023 

Etapa a II-a de admitere 

Calendarul admiterii – etapa a II-a, învățământ liceal de zi 

 
DATA LIMITĂ/ 

PERIOADA 
EVENIMENTUL 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă care nu au 
participat în prima etapa, care au participat dar nu au fost repartizati,  precum şi pentru cei din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 

25 iulie 2022  Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor 
destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului 
de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă ori maternă 

26 iulie 2022  Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale 
pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în 
unităţile de învăţământ de masă. 

27– 28  iulie 2022  Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă, astfel: 

Colegiul Economic “V. Madgearu” Galați 
o 27 iulie 2022, ora 9.00 – examen scris, începând cu ora 11.00 - examen 

oral, proba de verificare la limba franceză  
Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galați 

o 27 iulie 2022 - Arhitectură și Arte Plastice - Proba 1 - începând cu ora 9;  
o 28 iulie 2022 - Arhitectură și Arte Plastice - Proba 2 - începând cu ora 9;  
o 27 iulie 2022 - Secția Canto clasic - Probele 1,2,3 - începând cu ora 9:30;  
o 27 iulie 2022 - Coregrafie - Probele 1,2 - începând cu ora 9 .00  

Seminarul Teologic Ortodox  „Sf. Andrei” Galați. 
o 27 iulie 2022, începând cu ora 9.00 
o Examinarea dosarului de către medicul școlii;  
o Proba de verificare a dicției și a aptitudinilor muzicale; 
o Interviul motivațional 

Liceul cu program Sportiv Galați 

 27 iulie 2022 începând cu ora 9.00 – probele de aptitudini 
Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia” Galați 

 27 iulie începând cu ora 9.00 – probele de aptitudini sportive pentru clasa de 
rugby 

 Pentru alte detalii contactați unitatea de învățământ  vocațional. 
28 –29  iulie 2022  Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații. 
1– 3 august 2022  Primirea de către  unitatea de învățământ gimnazială absolvită a cererilor de înscriere 

depuse de către candidaţii care: 
o au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu 

şi-au depus dosarele de înscriere în termen; 
o au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini; 
o au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă; 
o nu au participat la prima etapa de admitere computerizată; 
o au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, 

dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv a 



 

 

 

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru 
locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de 
masă; 

o absolvenţilor clasei a VlII-a care nu au susţinut evaluarea naţională (dar 
au promovat corigențele). 
 

 Notă: Candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii pentru locurile distinct 

alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îşi păstrează 

prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluţionarea 

situaţiilor speciale. 

3 august, ora 
14.00 

 Unitatea de învățământ depune la Centrul Județean de Admitere organizat la 
Inspectorartul Școlar Județean Galați, fișele de admitere pentru etapa a II-a. 

4 –5 august 2022  Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere judeţeană. 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 
judeţeană publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicate unităţilor de 
învăţământ. 

8 august 2022  Afișarea listei candidaților repartizați în etapa a II-a, în clasa a IX-a, liceu, zi, anul școlar 
2022-2023 

 

 

 

 

            

      

        

 

Inspector școlar general, 

Prof. GINA BRÎNZAN 

Biroul Infomatizare, 

Exp. Maria Mîndru 


