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PLANUL DE MĂSURI JUDEȚEAN PENTRU PREGĂTIREA ȘI ORGANIZAREA 

ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2019 – 2020 

 

În baza prevederilor Art.95, alin.1, lit.e și ale articolului 361 din Legea Educației Naționale 

Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației , 

Cercetării, Tineretului și Sportului Nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

național de învățământ, cu modificările ulterioare. 

  în temeiul prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si 

functionarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

a Ordinului Ministrului Educației Naționale Nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, 

Admiterea în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2019-2020, se organizează conform 

Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, anexa 1 la 

Ordinului Ministrului Educației Naționale Nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Admiterea absolvenților clasei a 

VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 

2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. 

Metodologia menționată va fi aplicată cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2019-2020, modificat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 

4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2019-2020. 

Comisia județeană de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de stat, 

pentru anul școlar 2019-2020, constituită prin Decizia Inspectorului Școlar General Nr. 23 din 

10.01.2019, a elaborat un Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, structurat sub formă de calendar al 

activităților, care urmează să se deruleze la nivelul unităților de învățământ din județul BIHOR.  
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Nr. 

crt. 

Activitatea Perioada / 

Data limită 

Responsabili 

Pregătirea admiterii 

1. Elaborarea Planului de măsuri județean pentru 

pregătirea și organizarea admiterii 

1 februarie 

2019 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

2. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de organizare a 

probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă 

5 - 27  februarie 

2019 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

Consiliul de 

Administrație al I.Ș.J. 

Bihor 

3. Afișarea  Metodologiei de organizare a probei de 

verificare a cunoștințelor de limbă maternă 

28  februarie 

2019 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

4. Primirea de la Comisia Naţională de Admitere a 

modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei 

acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele 

de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

28  februarie 

2019 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

5. Organizarea Centrelor zonale  de înscriere și 

arondarea unităților de învățământ la aceste centre, 

Centrului Special de Înscriere pentru candidații 

proveniți din alte județe și candidații pentru 

învățământ seral sau frecvență redusă. 

04 - 08 martie 

2019 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

6. Transmiterea către Comisia județeană de admitere a 

propunerilor de președinți și membrii comisiilor din 

centrele zonale de înscriere 

11 – 15 martie 

2019 

Directorii unităților de 

învățământ desemnate 

ca centre zonale de 

înscriere 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

7. Transmiterea către Comisia județeană de admitere a 

planificărilor acțiunilor de consiliere și de orientare a 

elevilor din clasa a – VIII – a și a părinților acestora  

18 - 22 martie 

2019 

Directorii unităților de 

învățământ cu nivel 

gimnazial din județul 

Bihor 

8. Elaborarea și aprobarea Graficului acțiunilor de 

consiliere și orientare a elevilor din clasa a – VIII – a 

și a părinților acestora, pe baza planificărilor  transmise 

de către unitățile de învățământ cu nivel gimnazial   

25 - 29 martie 

2019 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR, 

Consiliul de 

administrație al I.Ș.J. 

Bihor 

9. Întocmirea și transmiterea deciziilor de numire a 

comisiilor din centrele zonale de înscriere și centrul 

special de înscriere pentru candidații proveniți din 

alte județe și candidații care se înscriu în 

învățământul seral și cu frecvență redusă. 

18 - 22 martie 

2019 

Inspector Școlar 

General, 

Consilier juridic, 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 
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Responsabili 

10. Întocmirea și transmiterea în format electronic scanat de 

către unitățile de învățământ cu nivel gimnazial, către 

comisia județeană de admitere, a deciziilor de numire a 

comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ cu 

nivel gimnazial. 

18 - 22 martie 

2019 

Consiliile de 

administrație și 

directorii unităților de 

învățământ 

11. Întocmirea și transmiterea în format electronic scanat de 

către unitățile de învățământ liceal, către comisia 

județeană de admitere, a deciziilor de numire a 

comisiilor de admitere din unitățile de învățământ 

liceal care organizează probe de aptitudini sau de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă și/sau 

maternă 

18 - 22 martie 

2019 

Consiliile de 

administrație și 

directorii unităților de 

învățământ 

12. Instruirea operatorilor  și crearea bazei de date la nivelul 

fiecărei unități de învățământ cu nivel gimnazial și la 

nivel județean, cuprinzând datele personale ale 

elevilor de clasa a VIII – a, în Sistemul Informatic 

Integrat al Învățământului din România ( S.I.I.I.R)  

prin verificarea și corectarea după caz a informațiilor 

privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia 

sunt asociați 

13 mai 2019 Directorii unităților de 

învățământ gimnazial 

cu nivel din județul 

Bihor 

Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

 

13. Elaborarea și tipărirea broșurii Ghidul admiterii în 

învăţământul liceal, profesional de stat  și dual în 

anul școlar 2019 - 2020 ( afişarea ofertei de 

şcolarizare/ofertei de formare profesională, 

concretizată în profiluri, domenii şi calificări 

profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 

tehnologică ; stabilirea codurilor pentru fiecare unitate 

de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, 

profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de 

predare ) 
 

13 mai 2019 Comisia de admitere 

județeană BIHOR 

Secretariat și 

informatizare I.Ș.J. 

Bihor,  

Directorii unităților de 

învățământ gimnazial 

cu nivel din județul 

Bihor 

Directorii unităților de 

învățământ liceal din 

județul Bihor 

14. Transmiterea în unităţile de învăţământ cu nivel 

gimnazial a broşurii Ghidul admiterii în învăţământul 

liceal, profesional de stat  și dual în anul școlar 2019 - 

2020, cuprinzând informaţiile referitoare la admitere.  

15 - 24 mai 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

15. Transmiterea de către Inspectoratul Școlar Județean 

BIHOR la unitățile de învățământ cu nivel gimnazial a 

listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor 

arondate fiecărui centru   

15 - 24 mai 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 
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16. Afişarea în unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial și 

transmiterea în format electronic către comisia de 

admitere județeană a  Graficului şedinţelor de 

completare  a opţiunilor de către absolvenţii clasei a 

VIII-a şi  părinţii acestora 

15 - 24 mai 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

17. Desfăşurarea şedinţelor de instruire cu elevii de clasa 

a VIII-a şi cu părinţii acestora pentru prezentarea 

procedurilor de admitere şi a Planului de şcolarizare 

24 mai- 07 iunie 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnaziale 

18. Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurii 

Ghidul admiterii în învăţământul liceal, profesional 

de stat  și dual în anul școlar 2019 - 2020, în versiune 

electronică și tipărită. 

31 mai 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

 

19. Verificarea modului în care este respectat în unitățile de 

învățământ cu nivel gimnazial Graficul şedinţelor de 

instruire a elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor 

acestora 

24 mai- 07 iunie 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR; 

Inspectorii școlari de 

sector 

20. Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ cu 

nivel gimnazial, către Comisia de admitere judeţeană 

Bihor a bazei de date cuprinzând mediile generale de 

absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a 

listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea 

acestor informații în aplicația informatică 

centralizată 

11 iunie 2019 Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial  

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

21. Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană 

către Comisia naţională de admitere a bazei de date 

cuprinzând mediile generale de absolvire ale 

absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea 

operațiunilor specifice completării acestor date în 

aplicația informatică centralizată 

12 iunie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

22. Primirea de la Comisia Naţională de Admitere a bazei 

de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene 

prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a 

secțiunilor și rapoartelor specifice 

02 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

23. Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor 

de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ 

cu nivel 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 

 

03 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 
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24. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean a absolvenţilor 

claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de 

Comisia Națională de Admitere 

03 iulie 2019 Comisia națională de 

admitere  

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

Probele de aptitudini 

25. Eliberarea/Transmiterea Anexelor la Fişa de înscriere 

pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la 

probele de aptitudini. 

08 - 09 mai 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel  

gimnazial 

26. Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini 13 - 14 mai 

2019 

Directorii şi 

secretariatele şcolilor  

în care se organizează 

probele 

27. Desfăşurarea  probelor de aptitudini, conform 

graficului  aprobat de Comisia de admitere judeţeană 

BIHOR: 

-15 mai 2019- licee vocaţionale: profilele artistic,  sportiv; 

-16 mai 2019- licee vocaţionale: profilele artistic, sportiv, 

pedagogic; 

-17 mai 2019– licee vocaţionale: profil artistic, profil 

teologic. 

15 - 17 mai 

2019 

 

 

 

Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

28. Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. 20 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

29. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, 

(acolo unde metodologia permite acest lucru). 

20 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

30. Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la 

probele de aptitudini. 

24 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

31. Transmiterea, în format electronic şi în scris,  către 

Comisia de admitere judeţeană a Listei candidaţilor 

declaraţi admişi la clasele la care au susţinut probele 

de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația 

informatică centralizată 

24 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

32. Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană 

BIHOR, către unităţile de învăţământ liceal care au 

organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, 

repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, 

prin activarea rapoartelor specifice în aplicația 

informatică centralizată 

11 iunie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 
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33. Actualizarea, de către comisiile din unităţile de 

învăţământ liceal vocaţional, a listelor candidaţilor 

declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea 

candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau 

exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată 

11 iunie 2019 Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

34. Transmiterea de către Comisia de admitere judeţeană 

către unităţile de învăţământ care au organizat probe 

de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile 

de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor 

specifice în aplicația informatică centralizată 

02 iulie 2019 Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

35. Validarea Listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la 

care s-au susţinut probe de aptitudini de către Comisia 

de admitere judeţeană și afişarea Listei candidaţilor 

admişi în unităţile de învăţământ liceal organizatoare, 

prin tipărirea din aplicația electronică centralizată. 

03 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

36. Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a Fişelor de 

înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la 

clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. 

04 iulie 2019 Directorii și 

secretariatele liceelor 

vocaționale care au 

organizat probe de 

aptitudini 

37. Transmiterea, în format electronic, către Centrul 

Național de Admitere, a Listei candidaţilor declaraţi 

admişi, la clasele la care s-au susţinut probe de 

aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor 

specifice în aplicația informatică centralizată. 

04 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

38. Eliberarea/Transmiterea Anexei la Fişa de înscriere 

pentru candidaţii care doresc să participe  la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/modernă 

08 – 09 mai 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

39. Înscrierea pentru  probele  de verificare a cunoştinţelor 

de limbă modernă sau maternă 

13 - 14 mai 

2019 

Directorii şi 

secretariatele şcolilor  

în care se organizează 

probele 
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Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

40. Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă:  

- 15 mai 2019- Limba modernă: spaniolă. 

- 16 mai 2019- Limba modernă: engleză. 

- 17 mai 2019- Lb. maternă: (maghiară, germană, 

slovacă) 

15 - 17 mai 

2019 

Comisiile din centrele 

de examen pentru 

probele respective 

41. Afişarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

20 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen 

42. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, (acolo 

unde metodologia permite acest lucru). 

20 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen 

 

43. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă. 

Transmiterea, către Comisia de admitere judeţeană a 

Listelor rezultatelor finale la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin 

completarea acestora în aplicația informatică 

centralizată. 

24 mai 2019 Comisiile din centrele 

de examen 

44. Ridicarea Anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la 

care candidaţii au susţinut probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

27 – 29 mai 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

Diriginţii claselor a 

VIII-a 

45. Depunerea/Transmiterea de către candidaţii care au 

participat la probele de verificare a cunoştinţelor de 

limbă a Anexelor fişelor de înscriere la unităţile de 

învăţământ cu nivel gimnazial absolvite. 

4 iunie 2019 Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

Diriginţii claselor a 

VIII-a 

46. Transmiterea, 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 

aceste probe, prin introducerea și confirmarea 

finalizării introducerii acestora în aplicația 

informatică centralizată. 

 

 

05 iunie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 
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Admiterea candidaţilor  pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 

47. Afişarea la sediul ISJ Bihor a Listei locurilor speciale 

pentru candidaţii romi şi unităţile de învăţământ la 

care aceştia vor fi şcolarizaţi. 

15 mai 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

48. Primirea cererilor pentru locurile speciale alocate 

candidaţilor romi și a candidaților pentru locurile din 

învățământul special 

10 – 14 iunie 

2019 

 ( în  intervalul 

orar 

 12
00 

 - 16
00

 ) 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

49. Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru 

romi, utilizând aplicația informatică centralizată  

09 – 10 iulie 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

50. Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 

învăţământul special, utilizând aplicația informatică 

centralizată. 

09 – 10 iulie 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

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 anului şcolar 2019-2020 

51. 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. 

Completarea  opţiunilor în Fişelor de înscriere de 

către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe 

la admitere în alt județ și depunerea fișelor candidaților 

proveniţi din alte judeţe, la Centrul special de 

înscriere de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, 

conform procedurii stabilite de Comisia Națională de 

Admitere. 

03 -07 iulie 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

Diriginţii cls. a VIII-a 

Comisia de admitere 

din centrul special de 

înscriere 

52. Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele 

zonale de înscriere. 

Introducerea în baza de date computerizată ( în 

aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele 

de înscriere. 

03 -07 iulie 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

Comisiile din centrele 

de înscriere  

Comisia de admitere 

din centrul special de 

înscriere 

53. 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. 

 

04 – 08 iulie 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 

Diriginţii cls. a VIII-a 



 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

                                         

Nr. 

crt. 

Activitatea Perioada / 

Data limită 

Responsabili 

54. Transmiterea de către centrele zonale de înscriere a 

bazei de date la Comisia de admitere judeţeană şi a 

Listei  absolvenţilor care nu participă la repartiţia 

computerizată, prin confirmarea operațiunilor 

specifice în aplicația informatică centralizată. 

Predarea de către comisia din centrul zonal de înscriere 

a fişelor de opţiuni originale către Comisia  de 

admitere judeţeană. 

8 iulie 2019 Comisiile din centrele 

zonale  de înscriere 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

55. Transmiterea bazei de date  de către Comisia de 

admitere judeţeană  la Centrul Național de Admitere, 

prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice, în 

aplicația informatică centralizată. 

9 iulie 2019 
 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

56. Verificarea şi corectarea bazei de date de către 

Comisia Naţională de admitere şi Comisia de 

admitere judeţeană şi transmiterea modificărilor către 

Comisia Naţională de Admitere 

10 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

57. Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii 

modificărilor în aplicația informatică centralizată. 

10- 11 iulie 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

58. REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ în 

învăţământul liceal de stat  a absolvenţilor clasei a VIII-a  

din seria curentă, precum şi a absolvenţilor din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2018-2019. 

Recepţionarea şi tipărirea rezultatelor repartizării 

computerizate de către Comisia de admitere judeţeană, 

conform procedurii stabilite de Comisia națională de 

admitere. 

12 IULIE 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Comisia Națională de 

Admitere 

 

 

59. Difuzarea rezultatelor repartizării computerizate în 

unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial şi Lista cu 

locurile rămase neocupate în unităţile de învăţământ din 

judeţul Bihor. 

Afişarea în fiecare unitate de învățământ cu nivel 

gimnazial a Listei cu absolvenţii repartizaţi proveniţi 

din școala respectivă şi a Listei cu locurile rămase 

neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din 

județul Bihor. 

 

 

 

 

12 iulie 2018 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu nivel 

gimnazial 
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60. Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal a 

listei candidaților repartizați în acea unitate. 

12 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

Directorii unităţilor de 

învăţământ liceal 

61. Afişarea la sediul I.S.J. Bihor și publicarea pe site-ul 

instituției (Comisia de admitere judeţeană) a Listei 

admiterii pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi 

a Listei locurilor rămase neocupate la nivelul 

judeţului. 

12 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană 

62. Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care 

candidaţii au fost repartizaţi 

15 - 18 iulie 

2019 

Directorii  şi 

secretariatele din 

unitățile de învățământ 

liceal 

63. Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de 

stat a situației locurilor rămase libere în urma 

neînscrierii candidaților admiși în această etapă de 

admitere 

18 iulie 2019 Directorii  şi 

secretariatele din 

unitățile de învățământ 

liceal 

64.  Depunerea cererilor pentru rezolvarea situaţiilor 

speciale apărute după etapa de repartizare 

computerizată, a candidaţilor care nu şi-au depus 

dosarele la termen și a celor care nu au participat sau au 

participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării 

computerizate, pe locurile rămase libere. 

19  iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

65. Rezolvarea de către Comisia de admitere judeţeană a 

situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare 

computerizată, repartizarea candidaţilor care nu şi-

au depus dosarele la termen  şi a celor care nu au 

participat  sau au participat, dar nu au fost 

repartizați în etapa repartizării computerizate. 

22 – 23  iulie 

2019 

Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum 

şi pentru candidaţii din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2019-2020 

66. Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de 

desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau 

de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori 

maternă. 

 

 

23 iulie 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 
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67. Înscrierea candidaţilor, pe baza Anexei la Fişa de 

înscriere, la liceele care organizează probe de 

aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă/modernă 

24 - 25 iulie 

2019 

Directorii şi 

secretariatele liceelor 

care organizează 

probele 

68. Desfăşurarea probelor de aptitudini şi de verificare a 

cunoştinţelor de  limbă maternă/modernă pentru a II-a 

etapă a admiterii: 

- 26 iulie 2019 - licee vocaţionale: profilele artistic, 

sportiv; 

- 27 iulie 2019 - licee vocaţionale: profilele artistic, 

sportiv, pedagogic, teologic; 

- 28 iulie 2019 - limba maternă (maghiară, germană, 

slovacă); 

-    29 iulie 2019 - limba modernă (engleză, spaniolă); 

26 – 29 iulie 

2019 

Comisiile din centrele 

de examen 

69. Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă/modernă pentru a II-a etapă a admiterii. 

Rezolvarea eventualelor contestaţii. 

29 iulie 2019 Comisiile din centrele 

de examen 

70. Primirea cererilor de înscriere a 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. 

Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor 
listate şi corectarea eventualelor erori. 

24 – 30 iulie 

2019 

Directorii unităţilor de 

învăţământ cu clase 

gimnaziale 

71. 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. 

31 iulie – 01 

august 2019 

Comisia de admitere   

judeţeană BIHOR 

72. Transmiterea  către Centrul Național de Admitere a 

rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii 

operațiunilor specifice în aplicația informatică 

centralizată. 

 

 

 

 

 

 

01 august 2019 Comisia de admitere   

judeţeană BIHOR 
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Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 

73. Anunţarea centrului special de înscriere pentru 

candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 

10 mai 2019 Comisia de admitere 

judeţeană BIHOR 

74. Anunţarea Calendarului admiterii la învăţământul 

seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din 

seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 

5 iulie 2019 Comisia din centrul 

special de înscriere 

75. Înscrierea, la Centrul special de la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Bihor,  în învăţământul seral sau cu 

frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare 

care împlinesc vârsta de  18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2019-2020 

15 – 18 iulie 

2019 ( în 

intervalul orar 

9
00 

 - 16
00 

) 

Comisia din centrul 

special de înscriere 

76. Repartizarea candidaţilor  din seriile anterioare care  

împlinesc vârsta de  18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2019-2020, pe locurile de la  

învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă și afișarea 

rezultatelor repartizării. 

19 – 22 - 23 

iulie 2019 

Comisia din centrul 

special de înscriere 

 

Admiterea în învăţământul particular 

Admiterea în unităţile de învăţământ particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate 

cu metodologia stabilită de fiecare şcoală şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Liceele 

particulare nu pot fi alese ca opţiuni pentru repartizarea computerizată. Înscrierile se fac la secretariatele 

liceelor  înainte de repartizarea computerizată, într-o perioadă care va fi anunţată de fiecare liceu. 

 

Comisia de Admitere Județeană în învățământul liceal, profesional de stat și dual din județul 

Bihor: 

Președinte: Inspector Școlar General Adjunct-  prof. Codruța Maria BOGDAN 

Secretari: Inspector școlar pentru istorie-geografie -prof. Nicolae AVRAM  

                  Inspector școlar pentru educație fizică și sport -  prof. Călin HOȚUPAN 

                  Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic – prof. Florian MIELUȚ 

Membri:  Inspector școlar pentru limbi moderne  - prof. Monica COSTA 

                 Inspector școlar pentru limba slovacă – prof. Alexandru MLINARCSIK 

                 Inspector școlar pentru limba și literatura maghiară – FERKO Emilia 

     Consilier rețea școlară – jr. Amalia BODIUȚ 

                 Informatician – Cristian IUHAS 

 


