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NOTA Nr. 393 din 16.07.2013 

 
 
 

Către: TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT și PARTICULARE  

Referitor la: A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat  - 2013 

17 iulie – 01 august 2013 
              

 

Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013 (Anexa la ordinul MECTS 
nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 
anul şcolar 2013-2014), în perioada 17 – 26 iulie se desfășoară a doua etapă de admitere în licee. 

A. Comisia județeană de admitere pune la dispoziția tuturor celor interesați lista locurilor 
rămase libere în învățământul vocațional, în vederea susținerii probelor de aptitudini: 

1. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA, specializările fotbal, handbal, baschet, 7 locuri; 
2. LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA, specializarea arte vizuale, 1 loc; 
3. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA, teologie adventistă, 1 loc; 
4. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX CRAIOVA, teologie ortodoxă, 3 locuri. 

Înscrierea (17 iulie), susținerea probelor (18-19 iulie) și afișarea rezultatelor (20 iulie) se vor 
desfășura la sediul fiecărei unități liceale în parte. 

B. Fiecare centru zonal de înscriere, în situația în care mai există solicitări de înscriere pentru 
etapa a II-a, va instala o nouă instanță a aplicației și va elibera câte o nouă fișă pentru fiecare 
candidat în perioada 17-22 iulie 2013; 

C. Completarea fișelor de opțiuni, introducerea datelor în aplicația locală și transmiterea datelor 
la comisia județeană se vor finaliza cel târziu în data de 23 iulie 2013; 

D. Repartizarea computerizată pentru etapa a II-a va avea loc în data de 25 iulie 2013; Tot în 
aceeași zi, unitățile școlare implicate vor prelua listele repartizării de la comisia județeană și 
le vor afișa la sediul unității; 

E. În perioada 17-26 iulie 2013 are loc activitatea de depunere a dosarelor de înscriere la şcolile 
la care candidaţii au fost repartizaţi. După afișarea repartizării, candidații admiși în etapa a II-
a vor depune dosarele la liceele unde au fost admiși până cel târziu la data 26 iulie 2013; 

F. Toate unitățile de învățământ liceal vor transmite prin fax la comisia județeană Situația 
nominală a candidaților admiși dar care nu au depus dosarele de înscriere în termen, până la 
data de 26 iulie 2013, ora 16:00. Unde nu este cazul se va consemna acest fapt în fax; 

G. Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere va avea loc în perioada 
29 iulie – 01 august 2013. 

 
 
 

 Președintele Comisiei județene de admitere, 
 Inspector Școlar General Adjunct,     Consilier, 

 Prof. Nicușor COTESCU      Ing. Dorel POPA 
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