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        Vizat,  
           Inspector Școlar General, 

           Viorica PAVEL 

 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2022-2023 

• OOMMEE  55115500//22002211  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 
- Anexa I la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-

2012 (ART.14, ART.15 (j, l, m, p, q- organizeaza un centru special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe, în care afiseaza si 
listele cu liceele la care acestia au fost repartizați; ), art. 28 (2- Candidaților din alte județe li se va distribui brosura la centrul special de 
înscriere), art.29 (2- . În situația în care parinții doresc înscrierea elevilor la unitați scolare situate în alt județ,acestia îsi iau informațiile 
referitoare la rețeaua scolara direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de inspectoratele scolare ale județelor respective pentru 
candidații din alte județe. 

ART.18- (3) Comisiile din centrele speciale de înscriere au urmatoarele atribuții: 
a) asigura înscrierea candidaților proveniți din alte județe, conform procedurilor prevazute la art. 16, alin. (2) lit. h, i, j, l, m, n , o, p; 
b) asigura introducerea în calculator a datelor cuprinse în fisele de înscriere; 
c) transmit comisiei de admitere județene, baza de date, pe support electronic, fisele de opțiuni completate, fisele de opțiuni corectate, la datele 
prevazute de calendarul admiterii; 
d) predau presedintelui comisiei de admitere județene, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de opțiuni originale.) 
Art.30. (1) Candidații pot participa la repartizarea computerizata într-un singur județ. 
Înscrierea candidaților pentru admiterea în liceele din județul de proveniența se face, în perioada prevazuta de grafic, la scolile generale pe care acestia 
le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenții din seriile anterioare). Candidații care participa la admitere în alte județe se înscriu la centrul special de 
înscriere din județul în care doresc sa fie admisi, în perioada prevazuta de grafic. Fișele se vor tipări față verso. Fișele se pastrează în original la centrul 
special, predate președintelui de comisie. 

• Procedura 29777/24,06,2022 (modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere) 
• Procedura ME/DGÎP 29778/24,06,2022 (modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participle la admiterea computerizată în alt 

județ) 

BROȘURĂ ADMITERE-LICEU ZI/PROFESIONAL 
http://isjtulcea.ro/brosura-admitere-2022_2023/  
BROȘURĂ ADMITERE-LICEU FR/SERAL 

http://isjtulcea.ro/brosura-admiterea-candidatilor-pentru-invatamantul-seral-si-pentru-cel-cu-frecventa-redusa-2022-2023/ 
CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE ADMITERE 

- pentru candidații care provin din alt județ – situații excepționale 
- organizat la sediul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA- (Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, 
Tulcea, Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86, E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro) 

 

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE 

SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR LA CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU:  

CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN ALTE JUDEȚE (CAP.6- ART. 36 (2)) Art.30. (1) Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe 

se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic. 
Art.36. (2) Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa zilnic, în perioada de completare a opţiunilor, pe site-ul inspectoratului, 
situaţia înscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: număr de candidaţi înscrişi, pe tranşe de medii. 
 

ART. 4- din PO 29778/24,06,2022 
b) afișează în perioada de completare a opțiunilor, situația zilnică a numărului de candidați înscriși, pe tranșe de medii, proveniți din alte 
județe. 

SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR LA CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN ALTE JUDEȚE 

SITUATIA CANDIDATILOR INSCRISI LA LICEELE LA CARE ACESTIA AU FOST ADMISI  
Art. 15. (1) Comisia de admitere judeţeană 
(2) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: 
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j) organizează un centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, în care afişează şi listele 
cu liceele la care aceştia au fost repartizaţi; 
 

NR CANDIDAȚI DIN ALTE JUDEȚE, ÎNSCRIȘI ÎN JUDEȚUL TULCEA, PE TRANȘE DE MEDII: 
ZIUA DATA INTERVAL ORAR 

- completare fișă 
admitere de 
către candidații 
care doresc să 
participela 
admiterea 
computerizată în 
alt județ 
(Tulcea), în 
cadrul 
procesului de 
admitere în 
învățământul 
liceal de stat 
pentru anul 
școlar 2022-
2023 

nr candidati 
proveniti din 
alte judete 

județul de 
provenienta 

transa de 
medie 

cuprinsa 
intre: 

repartizat la: 
(se va 

completa la 
14.07.2022)  

cu media de 
admitere: 

ETAPA I      
Luni  4,07,2022 9-15,00 2 CT/BR 6.91-7.92   

Marți  5,07,2022 9-15,00 0     

Miercuri  6,07,2022 9-15,00      

Joi  7,07,2022 9-15,00 1 CT 5-72-7,92   

VIneri 8,07,2022 9-13,00      

Luni 11,07,2022 9-15,00      

ETAPA II      

Luni 1,08,2022 9-15,00      

Marți  2,08,2022 9-15,00      

Miercuri  3,08,2022 9-15,00      

 

joi-7.07.2022 

 
 
Total candidați din alte județe în județul Tulcea= 3 
Tranșe de medii cuprinse între: 5,72-7.92 

 
PREȘEDINTE COMISIE ADMITERE 
IȘGA: MIOARA RANCIU        Întocmit,   

Compartiment Informatizare- Vlad Emiliea 


