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COMUNICAT ETAPA A II-A DE ADMITERE  
AN ȘCOLAR 2017-2018 

 
Învățământ liceal 
     Conform OMENCȘ nr. 5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2017-2018, a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații 
din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2017 – 2018, se va desfășura după următorul calendar: 

- 4 septembrie 2017 - Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe 
de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 

- 5 – 6 septembrie 2017 - Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă; 

- 4 - 7 septembrie 2017 - Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 
participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de 
metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; 

- 8 septembrie 2017 - Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost 
repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au 
încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată. 

 
          În perioada 4 - 7 septembrie 2017, primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a, pentru 
etapa a II-a de admitere, se va face la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în intervalul orar 
8.00 - 14.30.  
         Opțiunile se pot face doar pentru unul din locurile rămase libere și dacă media de admitere 
/absolvire este mai mare sau egală cu ultima medie de admitere corespunzătoare specializării și liceului 
respectiv. 
 
 
Învățământul profesional 
Conform OMENCȘ nr. 5068/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 
profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018, a doua etapă de admitere în învățământul profesional de stat, 
pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 
data începerii cursurilor anului școlar 2017 – 2018, se va desfășura după următorul calendar: 

- 29 - 31 august 2017 - Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru 
învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au 
participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să 
participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a; 

- 4 - 5 septembrie 2017 - Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri 
libere în urma etapei I de admitere și care nu organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de 
înscriere în învățământul profesional de stat; 

- 6 septembrie 2017 - Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Afișarea rezultatelor probei 
suplimentare de admitere la sediul unității de învățământ care a organizat proba.                  
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările pentru 
care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile. 


