Calendarul admiterii în învatamântul liceal
de stat pentru anul scolar 2019-2020

Data-limita/Perioada

Evenimentul
Pregatirea admiterii

1 februarie 2019

Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si
organizarea admiterii

28 februarie 2019

Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de
verificare a cunostintelor de limba materna
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de înscriere în
clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de
aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

13 mai 2019

Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata în
profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru învatamântul liceal, filiera
tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învatamânt liceal sau profesional pe
filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de învatamânt gimnazial si la nivel
judetean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul
informatic integrat al învatamântului din România (SIIIR), prin verificarea si corectarea,
dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt
asociati
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere

15-24 mai 2019

Transmiterea în unitatile de învatamânt gimnazial a brosurilor cuprinzând informatiile
legate de admitere
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere,
precum si a scolilor arondate fiecarui centru
Afisarea în unitatile de învatamânt gimnazial a graficului sedintelor de completare a
optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

31 mai 2019

Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui
judet, în versiune electronica si tiparita

20 mai-7 iunie 2019

Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si
a planului de scolarizare

11 iunie 2019

Transmiterea de catre fiecare unitate de învatamânt gimnazial catre comisia de admitere
judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzând mediile generale de
absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti,
repetenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii
în aplicatia informatica centralizata

12 iunie 2019

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre
Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale
absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice
completarii acestor date în aplicatia informatica centralizata

2 iulie 2019

Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de
date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, în aplicatia
informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice

3 iulie 2019

Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de înscriere cu numele/codul
unitatii de învatamânt gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a,
cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din
clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica
centralizata
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a
VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere
Probele de aptitudini

8-9 mai 2019

Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care
doresc sa participe la probe de aptitudini

13-14 mai 2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini

15-17 mai 2019

Desfasurarea probelor de aptitudini

20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini (daca exista prevederi metodologice
privind contestarea probelor)

Data-limita/Perioada

Evenimentul

24 mai 2019

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestatiilor, la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic si în scris, catre comisia de admitere judeteana/a
municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini,
prin completarea acestora în aplicatia informatica centralizata

11 iunie 2019

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre
unitatile de învatamânt liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor
corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata sau exmatriculati, prin activarea
rapoartelor specifice în aplicatia informatica centralizata
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de învatamânt liceal vocational a listelor
candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor
corigenti, repetenti, amânati sau exmatriculati, în aplicatia informatica centralizata

2 iulie 2019

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre
unitatile de învatamânt liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date
judetene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor
specifice în aplicatia informatica centralizata

3 iulie 2019

Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei
candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si
comunicarea rezultatelor în unitatea de învatamânt liceal respectiva, prin tiparire din
aplicatia informatica centralizata

4 iulie 2019

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocationale a fiselor de înscriere ale candidatilor
care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei
candidatilor declarati admisi, în fiecare judet, la clasele pentru care s-au sustinut
probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operatiunilor specifice în aplicatia
informatica centralizata
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

8-9 mai 2019

13-14 mai 2019

Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care
doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau

materna(*)
15-17 mai 2019

Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau
materna
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau
materna (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)

24 mai 2019

Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a
cunostintelor de limba moderna sau materna
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu
rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna,
prin completarea acestora în aplicatia informatica centralizata

27-29 mai 2019

Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere de la unitatile la care candidatii au
sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

4 iunie 2019

Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de înscriere ale candidatilor care au participat
la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, la unitatile de
învatamânt gimnazial absolvite

5 iunie 2019

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, în format
electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat
probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor
acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora în
aplicatia informatica centralizata

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru învatamântul special
15 mai 2019

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

10-14 iunie 2019

Primirea cererilor de înscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi(**)

9-10 iulie 2019

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicatia
informatica centralizata

9-10 iulie 2019

Înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învatamântul special, utilizând aplicatia
informatica centralizata

__________
(*) Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la
examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în
limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea în
clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie
internationala pot fi depuse la unitatea de învatamânt de provenienta pâna la data de 14
mai 2019.
(**) În mod exceptional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai
pot depune pâna la data de 28 iunie 2019, cu avizul presedintelui comisiei de admitere
judetene/a municipiului Bucuresti.

Etapa de repartizare computerizata si admitere în învatamântul liceal de stat pentru candidatii din seria
curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor
anului scolar 2019-2020

3-7 iulie 2019

Completarea optiunilor în fisele de înscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de
catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
Completarea fiselor de înscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa

participe la admitere în alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii
stabilite de Comisia Nationala de Admitere

3-7 iulie 2019

Introducerea în baza de date computerizata (în aplicatia informatica centralizata) a
datelor din fisele de înscriere

4-8 iulie 2019

Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea
greselilor în baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator,
operatiuni ce se vor realiza utilizând aplicatia informatica centralizata

8 iulie 2019

Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul
judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu
participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice în
aplicatia informatica centralizata
Predarea de catre comisia din centrul de înscriere a fiselor de optiuni originale la
centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

9 iulie 2019

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti
la Centrul National de Admitere prin confirmarea de catre acestea a finalizarii
operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

10 iulie 2019

Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si
comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la
comisia nationala

10-11 iulie 2019

Corectarea erorilor si confirmarea încheierii modificarilor în aplicatia informatica
centralizata

12 iulie 2019

Repartizarea computerizata în învatamântul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a
care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2019-2020

12 iulie 2019

Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati în învatamântul liceal de stat, conform
procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere
Afisarea în unitatile de învatamânt gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitatile
de învatamânt liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti

15-18 iulie 2019

Depunerea dosarelor de înscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

18 iulie 2019

Transmiterea de catre unitatile de învatamântul liceal de stat a situatiei locurilor
ramase libere în urma neînscrierii candidatilor admisi în aceasta etapa de admitere

19, 22 si 23 iulie
2019

Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti a situatiilor
speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care
nu si-au depus dosarele de înscriere în termen si a candidatilor care nu au participat sau
au participat, dar nu au fost repartizati în etapa repartizarii computerizate

A doua etapa de admitere în învatamântul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru
cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2019-2020

23 iulie 2019

Afisarea situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului
probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna

24-25 iulie 2019

Înscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de
verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

26 si 29 iulie 2019

Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau
materna

24-30 iulie 2019

Primirea cererilor de înscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau
nu au fost repartizati în etapa anterioara, care nu s-au înscris în perioada prevazuta de
metodologie sau care si-au încheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare

31 iulie-1 august 2019

Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost
repartizati în etapa anterioara, care nu s-au înscris în perioada prevazuta de metodologie
sau care si-au încheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare, utilizând aplicatia

informatica centralizata
Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii prin
confirmarea încheierii operatiunilor specifice în aplicatia informatica centralizata

1 august 2019

Admiterea candidatilor pentru învatamântul seral si pentru cel cu frecventa redusa

10 mai 2019

Anuntarea centrului special de înscriere pentru candidatii din seriile anterioare care
împlinesc 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar 2019-2020

5 iulie 2019

Anuntarea calendarului admiterii la învatamânt seral sau cu frecventa redusa pentru
candidatii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pâna la data începerii
cursurilor anului scolar 2019-2020

15-18 iulie 2019

Înscrierea la învatamântul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile
anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani pâna la data începerii cursurilor anului scolar
2019-2020

19, 22 si 23 iulie
2019

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani pâna la
data începerii cursurilor anului scolar 2019-2020 pe locurile de la învatamântul seral si
cu frecventa redusa

