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Nr. _____/___05.2020 
 

 
Calendarul admiterii în clasa a IX-a – anul școlar 2020-2021 

Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea 
 

 
Art. 2, alin. 51 din Metodologia de admitere: „În procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020- 2021, ședințele/ acțiunile de 
instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de 
înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare 
(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinți- 
lor/ reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.” 
 

 
 
  Nr. 
  crt. 

Activitatea Perioada/ 
Termen limită 

Ziua Ora 

A. Pregătirea admiterii 
   1. Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a 

și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini. 
27 mai 2020 Miercuri  

   2. Stabilirea codurilor pentru fiecare liceu. 
Crearea bazei de date la nivelul liceului în SIIIR. 
Tipărirea broșurii de admitere. 
NOTĂ: Pentru acțiunile care presupun prezența la școală a candidaților/ părinților, este necesară 
informarea, prin  telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/ 
completare/ preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ. 

 
 

27 mai 2020 

 
 

Miercuri 

 

   3. Transmiterea în unitatea de învățământ a broșurilor de admitere. 
Transmiterea de către IȘJ Bihor a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor  arondate fiecărui 
centru. 

27 mai - 2 iunie 
2020 

Miercuri – 
Marți 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada/ 
Termen limită 

Ziua Ora 

 Afișarea în unitatea de învățământ și pe site-ul școlii a graficului ședințelor/ acțiunilor de completare a   
opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, a Metodologiei și Calendarului de 
admitere, precum și o adresă de e-mail, și un număr de telefon dedicate admiterii în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2020-2021. 

   

   4. Ședințe/ Acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a 
planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare 
(telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.). 

 
2-12 iunie 2020 

 
Marți – Vineri 

 

   5. Transmiterea bazei de date cu elevii noștri de clasa a VIII-a către IȘJ Bihor.  17 iunie 2020 Miercuri  

   6. Transmiterea de către Comisia județeană Bihor către Comisia națională a bazei de date cu elevii clasei  
a VIII-a. 

18 iunie 2020 Joi  

   7. Transmiterea de către Comisia națională către Comisia județeană Bihor a ierarhiei județene prin 
intermediul aplicației informatice centralizate. 

29 iunie 2020 Luni  

   8. Completarea de către secretariatul școlii a fișelor de înscriere, prin preluarea din aplicația informatică 
centralizată. 

30 iunie 2020 Marți  

   9. Anunțarea ierarhiei la nivel județean. 1 iulie 2020 Miercuri  

B. Probele de aptitudini 
   1. Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice 

de comunicare, și eliberarea/ transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele 
prevăzute în Anexa 3. 
NOTĂ: Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de 
învățământ! 

 
 

2-5 iunie 2020 

 
 

Marți – Vineri 

 

   2. Desfășurarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la Metodologie. 9-12 iunie 2020 Marți – Vineri  
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada/ 
Termen limită 

Ziua Ora 

   3. Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.  12 iunie 2020 Vineri  

   4. Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia județeană Bihor, a listei candidaților declarați 
admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată. 

15 iunie 2020 Luni  

   5. Transmiterea de către Comisia județeană către liceu a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația  
neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor în aplicația informatică centralizată. 

17 iunie 2020 Miercuri  

   6. Transmiterea de către Comisia județeană către liceu a bazei de date județene cuprinzând mediile de  
admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. 

29 iunie 2020 Luni  

   7. Validarea de către Comisia județeană a lisei candidaților admiși la profilul teologic și comunicarea  
rezultatelor către liceu, prin tipărire, din aplicația informatică specializată. 

2 iulie 2020 Joi  

   8. Transmiterea de către liceu a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la profilul 
teologic.  
Acestor candidați li se poate elibera, de către școală, fișa de înscriere, prin completarea opțiunilor în 
vederea repartizării computerizate. 

 
2-3 iulie 2020 

 
Joi – Vineri 

 

F. Repartizarea computerizată 
   1. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții claselor a VIII-a și de către părinții 

acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 
electronic. 
NOTĂ: Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită! 

 
2-6 iulie 2020 

 
Joi – Luni 

 

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

2-6 iulie 2020 Joi – Luni  

   3. Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea 
eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce 
se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată. 

 
3-7 iulie 2020 

 
Vineri – Marți 
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Nr. 
crt. 

Activitatea Perioada/ 
Termen limită 

Ziua Ora 

   4. Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la liceu către centrul de admitere județean Bihor, 
precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea opțiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată. 

 
7 iulie 2020 

 
Marți 

 

   5. Transmiterea bazei de date de la Centrul de admitere județean Bihor la Centrul național de admitere. 8 iulie 2020 Miercuri  
   6. Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date de către Comisia națională de admitere și 

Comisia județeană Bihor. 
9 iulie 2020 Joi – Luni  

   7. Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată. 9 iulie 2020 Luni  

   8. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat. 10 iulie 2020 Marți  

   9. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat. 10 iulie 2020 Marți  

  10. Depunerea/ Transmiterea dosarelor de înscriere la liceu. 13-20 iulie 2020 Luni – Luni  

  11. Transmiterea de către liceu a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în 
această etapă. 

21 iulie 2020 Marți  

  12. Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană Bihor a situațiilor speciale apărute după etapa 
de repartizare computerizată. 

22-24 iulie 2020 Miercuri – 
Vineri 

 

 
 
 
 Director, 
 Prof. Nica Antonia 


