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Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4948/27.09.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, actualizată 

conform O.M.E.C. 4532/15.06.2020, pentru anul școlar 2020-2021 

 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT  

pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 

 

30 iunie 2020 

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu 

numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale 

absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi 

mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de 

admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată 

 

 
1 iulie 2020 

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor 

claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de 

Admitere 

Notă: După finalizarea etapei  speciale a Evaluării Naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a, în data de 4 iulie 2020 se reanunţă ierarhia la nivel 

judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a                     

B. Probele de aptitudini 

 
 

4 iulie 2020 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 

aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin 

confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică 

centralizată. 

 
 

5 iulie 2020 

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 

a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe 

de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal 

respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată/publicare pe 

pagina web a unității de învățământ liceal. 

Transmiterea de către liceele vocaționale a informațiilor cu privire la 

candidații care nu au fost admişi la clasele pentru care au susținut probe de 

aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. 

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe 

de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, 

fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor in vederea repartizării 

computerizate. 

Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor 

candidaților care au lost admiși la clasele pentru care au susținut probe 

de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, in scris, 

că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare 

computerizată! 

Transmiterea, in format electronic, către Centrul național de admitere, a listei 

candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au 

susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor 

specifice in aplicația informatică centralizată 

C. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA 
EVENIMENTUL 

A. Pregătirea admiterii 
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19 - 23 iunie 2020 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 

candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă. 

 

25 iunie 2020 

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au 

participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență. 

 

 
 

26 iunie 2020 

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului 

Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei 

candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și 

confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică 

centralizată. 

D. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi  

30 iunie - 5 iulie 2020 
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită 

înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, 

asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin 

formular transmis electronic. 

Notă: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare! 

6 iulie 2020 
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi.  
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face 
computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei 
proceduri stabilite la nivel national, de către Comisia națională de admitere, 
publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București 
și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020. 

E. Admiterea candidaţilor pentru învățământul special 

 

 

5 - 6 iulie 2020  

 

Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special. 

Repartizarea se face conform unei procedură stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul 

inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate 

unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să 

prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în 

funcție de opțiunile exprimate de aceştia 

E.1. Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de 

învăţământ de masă 

 

 

30 iunie - 3 iulie 2020

  

 

Depunerea, la comisia de dmitere judeţeană a cererilor de înscriere a 

candidaţilor pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES 

Notă: Cererea de înscriere pe locurile distinct alocate pentru integrarea 

individuală a elevilor cu CES în învăţământul de masă trebuie să fie însoţită 

de o copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de centrul 

judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) care atestă existenţa 

unei cerinţe educaţionale speciale a elevului. Certificatul de orientare şcolară 

şi profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 

lit. m) din O.M.E.C.T.S. nr. 5.574/2011, pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi 

tinerii cu cerinţele educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, 

cu modificările ulterioare şi trebuie să fi fost emis până cel târziu la începutul 

semestrului al II-lea din anul şcolar în curs. Documentele obţinute ulterior 

perioadei menţionate şi/sau eliberate de alte instituţii decât CJRAE nu 
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vor fi luate în considerare la admiterea pe locurile alocate candidaţilor cu 

CES în unităţile de învăţământ de masă.   

6 iulie 2020 Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană a candidaţilor pe locurile 

distinct alocate candidaţilor cu CES.  

Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se 

realizează conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere 

judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicată 

unităţilor de învăţământ. 

F. Etapa de repartizare computerizată și 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 2020-2021 

 

 

 
2 - 6 iulie 2020 

  

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-

a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Orice 

opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!      

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care 

doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, 

conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere 

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 
centralizată) a datelor din fişele de înscriere. 

 
 

3 - 7 iulie 2020 

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, 

corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor 

corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația 

informatică centralizată 

 

 

 

 
7 iulie 2020 

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de 

înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum 

şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin 

confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată 

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni 

originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 

 

8 iulie 2020 

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al 

municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea, 

de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică 

centralizată 

 

9 iulie 2020 

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de 

Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, 

transmiterea modificărilor la comisia naţională. 

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația 

informatică centralizată. 
 

10 iulie 2020 

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor 

clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2020 – 2021 
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10 iulie 2020 

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de 

stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere 

Afişarea/publicarea în unităţile de învăţământ gimnazial/paginile de web 

ale unităților de învîțîmânt, a listei cu locurile neocupate în unităţile de 

învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 

13 - 20 iulie 2020 
Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au 

fost repartizaţi 

 

21 iulie 2020 

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei 

locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această 

etapă de admitere 

22 - 24 iulie 2020 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti 

a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.  

G. 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 2020 – 2021 

 

24 iulie 2020 

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a 

celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului 

probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori 

maternă 

În 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 2020 - 2021, candidații 

rromi își păstrează prioritatea pe locurile destinate candidaților rromi 

care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale 

 
24 iulie 2020 

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau 

probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

28 - 29 iulie 2020 
Desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

 

 
24 - 30 iulie 2020 

Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați 

computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele 

de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au 

participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a 

absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională 

 

30 iulie – 3 august 2020 

Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului 

București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă 

de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a 

candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea 

computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost 

repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 

susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri 

stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, 

publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București 

și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020 

4 august 2020 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 

prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică 

centralizată 



5 

 

H. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă 

redusă 

 

27 mai 2019 

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 

 
3 iulie 2020 

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau  cu frecvenţă redusă pentru 

candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 

 
13 - 17 iulie 2029 

Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

şcolar 2020 – 2021 

 
22 - 24 iulie 2020 

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 pe locurile de la învăţământul 

seral şi cu frecvenţă redusă 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din 
proprie 
inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, 
modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în 
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 

 


