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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

 

ADMITEREA 2016 – în învățământul liceal de stat 

DATE CALENDARISTICE IMPORTANTE 

 

A)  DIRECTORII   ŞCOLILOR  GIMNAZIALE: 

ETAPA 1 

a) 24 iunie – termenul de depunere a cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru rromi: 

Candidații rromi vor depune la secretariatul Inspectoratului Școlar  Dâmbovița, cerere adresată inspectorului 

școlar general prin care solicită admiterea pe locurile rezervate acestora pentru învățământul liceal sau 

profesional. 

b) PÂNĂ ÎN DATA DE 7 iulie: directorii depun dosarele de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi 

la inspector minorități Iorga Nicolae, ISJDB: 

Dosarele vor conține toate cerințele stipulate în metodologie și în ghidul de admitere, inclusiv recomandarea privind 

apartenența la etnia rromă (eliberată de o organizație rromă legal constituită). 

c) 5 iulie : se afișează pe situl ISJDB ( isj-db.ro ) lista cu tranşele de medii la nivel judeţean (ierarhia județeană după 

evaluarea națională); directorii au obligația de a face cunoscută lista  - prin afișare/ distribuire etc. 

d) 5 iulie:  directorii ridică fişele tipizate (fișa de înscriere în anul școlar 2016-2017 – fișa admitere ) de la Centrele 

zonale de înscriere; 

e) 8 iulie : elevii admiși la liceele vocaționale depun dosarele şi fișele tipizate cu opțiuni la liceele unde au fost admiși; 

acești elevi NU mai au dreptul să intre în admiterea computerizată !; 

f) 8-12 iulie: elevii şi părinții, sfătuiți de diriginți, completează fişele tipizate cu codurile specializărilor; 

g) 8-12 iulie : Elevii care pleacă în alte județe, merg cu fişa tipizată eliberată de școala de proveniență la Centrul de 

admitere din acel județ (de obicei la ISJ - ul acelui județ); 

h) 13 iulie (ora 9.00, ISJ DB) : ședința publică pentru repartizarea pe locurile speciale rezervate pentru rromi; 

i) 9 - 12 iulie : directorii depun fişele tipizate cu opţiunile elevilor (aprox. 30 coduri completate) şi – fisele anexe cu 

notele la proba de limbă modernă ( acolo unde este cazul – NUMAI ACEȘTI ELEVI POT COMPLETA CODURI 

DE SPECIALIZARE BILINGVĂ ), la Centrele de înscriere pentru admitere;  

j) 19 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ – etapa I; 

k) 20 iulie (ora 9.00, CJRAE DB) : directorii ridică listele cu elevii repartizaţi (în etapa 1) şi lista cu locurile rămase 

libere în judeţ pentru etapa 2 de admitere; afişarea listelor în fiecare şcoală; 

l) 21 - 29 iulie: depunerea dosarelor candidaţilor la liceele unde au fost admişi (Etapa 1); 

 

ETAPA 2 :  PARTICIPĂ NUMAI ELEVII NEREPARTIZAȚI IN ETAPA 1  

a) 20 iulie: înscrierea candidaţilor la liceele care mai organizează probe de aptitudini (vocaţionale) şi probe de limbă 

modernă (bilingv); 

b) 21-22 iulie: desfăşurarea probelor de aptitudini (vocaţional) şi probe de limbă modernă (bilingv) la liceele care mai 

au locuri libere; 

c) 23-24 iulie: elevii admiși la liceele vocaţionale depun dosarele de înscriere şi fişele tipizate de opțiuni la liceele unde 

au fost admiși; acești elevi  NU mai au dreptul să intre în admiterea computerizată !;  

d) 20-25 iulie:  părinţii şi elevii nerepartizați în Etapa1 sau cei care nu au participat la etapa I de admitere se prezintă cu 

cărţile de identitate /certificatele de naștere la Centrul Judeţean de Admitere (ISJ DB) – insp. NICOLAE - RADU 

TĂBÎRCĂ; completează şi depun fişele tipizate cu opţiuni (coduri)  şi – eventual - Fisele anexe cu notele la proba 

de limba modernă; 

e) 28 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ – etapa a II-a; 

f) 28 iulie  (ora 14.00, CJRAE DB): directorii ridică listele cu elevii repartizaţi (în etapa 2) şi lista cu locurile rămase 

libere în judeţ; afişarea listelor în fiecare şcoală; 

g) 28 - 29 iulie: depunerea dosarelor candidaţilor la liceele unde au fost admişi (Etapa 2); 

 

SITUAŢIILE SPECIALE ( rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două 

etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a 

candidaților care nu au participat la cele două repartizări computerizate ) 

a) 29 iulie – 30 iulie : directorii depun la CJRAE DB Cererile pentru situaţii speciale (tipizate) semnate şi ştampilate 

de director, semnate de părinte şi elev  

b) 4 august (ora 12.00, CJRAE DB) : preluarea de către directori a listei cu situaţiile speciale rezolvate; afișarea în 

școală, anunţarea elevilor şi a părinților.  

( lista va fi afișată și pe site-ul ISJ Dâmbovița – în pagina dedicată ADMITERII 2016 ) 
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ETAPA 3 

a) 29 august:  înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini (vocaţionale) şi probe de limbă 

modernă (bilingv); 

b) 30 – 31 august: desfăşurarea probelor de aptitudini (vocaţional) şi probe de limbă modernă (bilingv) la liceele 

care mai au locuri libere; 

c) 31 august - 1 septembrie: directorii depun la CJRAE DB Cererile pentru admitere etapa a III-a  (înscriere) 

semnate şi ştampilate de director, semnate de părinte şi elev; 

d) 2 septembrie repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au 

fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care 

și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare;  

( lista va fi afișată și pe site-ul ISJ Dâmbovița – în pagina dedicată ADMITERII 2016 ) 

e) 5 septembrie: depunerea dosarelor candidaţilor la liceele unde au fost repartizați. 

 

B)  DIRECTORII  LICEELOR: 

ETAPA 1 

a) 8 iulie: elevii admiși la liceele vocaționale depun dosarele şi fisele tipizate cu opțiuni la liceele unde au fost admiși; 

acești elevi NU mai au dreptul să intre în admiterea computerizată !; 

b) 9 iulie : numai pentru directorii liceelor vocaționale : transmit comisiei județene de admitere tabelul în format 

electronic ( macheta care va fi transmisă ! ), cât și tipărit (semnat, ştampilat) cu: nume elev, CNP, Școala de 

proveniență, denumirea specializării, nota la aptitudini, media de admitere) cu elevii care au depus dosare la liceul 

respectiv; 

c) 20 iulie (ora 12.00, CJRAE DB) : directorii ridică listele cu elevii repartizaţi (în etapa 1); afişarea listelor în fiecare 

şcoală; 

d) 21 - 29 iulie: înregistrarea dosarelor candidaţilor admişi (Etapa 1); 

 

ETAPA 2:  PARTICIPĂ NUMAI ELEVII NEREPARTIZAŢI IN ETAPA 1  

a) 20 iulie: înscrierea candidaţilor la liceele ce mai organizează probe de aptitudini (vocaţionale) şi probe de limbă 

modernă (bilingv) ; 

b) 21-22 iulie: desfăşurarea probelor de aptitudini (vocaţional) şi probelor de limbă modernă (bilingv) la liceele 

respective ce mai au locuri;  

c) 23 iulie: afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi de limbă modernă;   

d) 23 iulie : numai  pentru directorii liceelor unde s-au organizat probe de limbă modernă :  directorul depune la 

comisia județeană de admitere tabelul în format electronic, cât și tipărit (semnat, stampilat cu: nume elev, CNP, 

Școala de proveniență, limbă modernă, nota la limba modernă) cu elevii care au promovat testul  de limba 

moderna(nota>=6) 

e) 23 iulie : numai  pentru directorii liceelor unde s-au organizat probe de limba modernă : eliberarea către elevi a 

fişelor anexe de aptitudini şi/sau limbă modernă  cu nota trecută, semnate şi ştampilate de directorul liceului; o 

copie a fișei se păstrează în liceu ; 

f) 23-24 iulie: elevii admiși la vocaționale depun dosarele şi fişele tipizate la liceele unde au fost admiși; ei NU mai au 

dreptul să  intre în admiterea  computerizată; 

e) 24 iulie : numai pentru directorii liceelor vocaționale : transmit comisiei județene de admitere tabelul în format 

electronic ( macheta care va fi transmisă ! ), cât și tipărit (semnat, ştampilat) cu: nume elev, CNP, Școala de 

proveniență, denumirea specializării, nota la aptitudini, media de admitere) cu elevii care au depus dosare la liceul 

respectiv; 

g) 28 iulie  (ora 14.00, CJRAE DB): ridicarea listelor cu elevii repartizaţi ( în etapa 2) în fiecare unitate liceală; 

afişarea listelor în unităţile liceale ; 

h) 28 -29 iulie: înregistrarea dosarelor candidaţilor admişi (Etapa 2); 

 

SITUAŢIILE SPECIALE 

a) 30 iulie  ( CJRAE DB ) directorii liceelor depun listele cu numărul locurilor rămase libere (pe specializări) prin 

neînscrierea candidaţilor admişi în cele 2 etape de admitere ; semnate şi ştampilate de director; 

b) 4 august (ora 12.00, CJRAE DB): directorii liceelor ridică listele cu situaţiile speciale rezolvate; le afișează în liceu. 

( lista va fi afișată și pe site-ul ISJ Dâmbovița – în pagina dedicată ADMITERII 2016 ) 

 

ETAPA 3 

a) 1 august: afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă 

b) 29 august:  înscrierea candidaţilor la liceele care mai organizează probe de aptitudini (vocaţionale) şi probe de 

limbă modernă (bilingv); 
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c) 30 – 31 august: desfăşurarea probelor de aptitudini (vocaţional) şi probe de limbă modernă (bilingv) la liceele 

care mai au locuri libere; 

d) 2 septembrie: repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost 

repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat 

situația școlară ulterior etapelor anterioare;  

( lista va fi afișată și pe site-ul ISJ Dâmbovița – în pagina dedicată ADMITERII 2016 ) 

e) 5 septembrie: înregistrarea dosarelor candidaţilor repartizați. 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

a) 26-27 iulie (orele 9.00-14.00, CJRAE, Calea Domneasca 127): elevii (din seriile anterioare care împlinesc 18 ani 

pana la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016) depun dosarele pentru învăţământul seral şi cu frecvenţă 

redusă (CJRAE DB); 

b) 27 - 29 iulie (ora 9.00, ISJ DB): repartizarea candidaților la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă. 

c) 30 iulie (ora 11.00, CJRAE DB): directorii liceelor, ce au clase de seral şi/sau frecvenţă redusă, ridică listele cu elevii 

repartizaţi la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.        


