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ADMITERE 2018 - ETAPA A II A 
Conform OMENCS nr. 4794/31.08.2017 calendarul admiterii pentru etapa a II - a este 

următorul: 

 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru 

candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare 

care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 

2018 – 2019 

18 iulie 2018 

Afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de 

desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 

verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă. 

3 septembrie 2018 

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 

de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă. 

4 – 5 septembrie 2018 
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă. 

3 - 6 septembrie 2018 

Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a 

VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în 

etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada 

prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia 

şcolară ulterior etapei anterioare. 

7 septembrie 2018 

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 

7 septembrie 2018 

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 

rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii 

operațiunilor specifice în aplicația informatică 

specializată 

Pentru etapa a II – a de admitere, cererile se vor depune la Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila, Bl. Al. I. Cuza, nr. 172, în perioada 3 – 6 septembrie 2018, după 

următorul program: 

 03 septembrie 2018 - între orele 9
00

 - 16
00

; 

 04 septembrie 2018 - între orele 9
00

 - 16
00

; 

 05 septembrie 2018 - între orele 9
00

 - 16
00

; 

 06 septembrie 2018 - între orele 9
00

 - 16
00

. 

Documente necesare pentru înscrierea în etapa a II –a de admitere: 

 copie certificat de naștere/ copie carte de identitate; 

 copie adeverință cu media de admitere/ copie după foaia matricolă cu media 

claselor V – VIII; 

 adeverință/anexă fișă de înscriere dacă a susținut și a fost admis la probele de 

aptitudini. 
Comisia de Admitere Județeană Brăila 


