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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI 

CERCETĂRII 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ÎNSCRIERII ÎN LICEU PENTRU ABSOLVENȚII 

CLASELOR a VIII-a DE LA  LICEUL WALDORF CLUJ-NAPOCA conform  

Anexei 1 la OMEN 4948/2019 actualizată cu OMEC 4532/15.06.2020 

Nr. crt Activitatea Data 

1 Rezultate finale EN. Calcularea mediei de admitere 27 iunie 2020 

2 Înscrierea la învățământul profesional și dual. Eliberarea 

fișelor de înscriere de la Liceul Waldorf și depunerea lor la 

școala profesională dorită. 

29 iunie-3 iulie 2020, 

 6 iulie 2020 

 

3 Eliberarea fișelor de înscriere pentru învățământul liceal 

vocațional însoțită de anexa la fișa de înscriere în liceu care 

conține rezultatul echivalării probelor de aptitudini. 

Începând cu 30 iunie 

2020 

4 Validarea locurilor pentru elevii care vor să se înscrie la 

Liceul Waldorf Cluj-Napoca pe baza unei declarații-tip ce va fi 

publicată pe site-ul waldorfcluj.ro.  Declarațiile se vor trimite 

scanat la adresa de e-mail admitereliceu@waldorfcluj.ro sau 

la sediul Liceului Waldorf. 

1 iulie – 5 iulie  

ora 14  

 

5 Afișarea candidaților admiși la Liceul Waldorf 5  iulie ora 16.30 

6 Completarea și verificarea opţiunilor în fişele de înscriere de 

către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, 

asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 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 

3 iulie – 6 iulie 

 2020 

 

7 Repartizarea computerizată. Afișarea la unitățile de 

învățământ gimnazial a listei cu locurile rămase neocupate în 

unitățile de învățământ liceal de stat din județ. 

10 iulie 2020 

8 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii 13-20 iulie 2020 
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au fost repartizaţi. 

9 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a 

situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii 

candidaților admiși în această etapă de admitere. 

21 iulie 2020 

10 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a 

situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare 

computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus 

dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au 

participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa 

repartizării computerizate. 

22- 24 iulie 2020 

ETAPA A DOUA DE ADMITERE 

11 Afișarea locurilor rămase libere și a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a limbilor străine  

24 iulie 2020 

12 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de 

aptitudini, inclusiv a celor care nu au susținut examenul de 

Evaluare Națională 2020 

24 iulie 2020 

13 Inregistarea cererilor de înscriere pentru etapa a II-a a 

admiterii liceu și școală profesională 

24-30 iulie 2020 

14 Echivalarea probelor de aptitudini la Liceul Waldorf pentru 

locurile rămase libere (dacă va fi cazul) 

28-29 iulie 2020  

15 Repartizarea de către comisia de admitere județeană a 

candidaților înscriși în etapa a doua. 

30 iulie-3 august 2020 

Acte necesare la validarea locului (la Liceul Waldorf sau în alt liceu, după repartiția computerizată) 

Dosar plic – declarație de validare (Waldorf) sau fișă de înscriere (repartiția  computerizată) 

- Copie după certificatul de naștere și carte de identitate 

- Adeverință cu notele și media generală de la examenul de evaluare națională 

- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală pe cei 4 ani 

- Fișa medicală 

DIRECTOR, 

MARIANA GRIGOROVICI  


