
M IN ISTERUL EDUCATI EI $1 CERCETARl l CABINET MINISTRU 

0 R DIN 
pentru modificarea ~i completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4948/2019 

privind organizarea ~i desfa~urarea admiterii in fnvatamantul liceal de stat 
pentru anul ~colar 2020-2021 

Avand 1n vedere: 
- prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin.(2) lit.e) ~i ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei 

nationale nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
- prevederile art.42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, 
- prevederile Ordinului MEC nr. 4267 / 841 /2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire ~i combatere 
a 1mbolnavirilor cu SARS-CoV-2 1n unitatile/institutiile de 1nvatamant, institutiile publice ~i toate 
structurile aflate 1n subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii 
- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind proteqia persoanelor fizice 1n ceea ce prive~te 
prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind Libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), 
- prevederile OMECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii 1n sistemul national de 
1nvatamant, cu modificarile ulterioare, 
- pr~vederile art.1 pct.6 lit.p) din Anexa 2 la H.G. nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta ~i 
masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea ef ectelor pandemiei de 
COVID - 19, aprobata cu modificari ~i completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, 
- prevederile Hotararii Nr. 202 din 26.02.2020 a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, 
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din H.G. nr. 24/2020 privind organizarea ~i functionarea 
Ministerului Educatiei si Cercetarii, 

, , MINISTRUL EDUCATIEI ~I CERCETARll 
emite prezentul ordin: 

Art. I Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea ~i desfa~urarea 
admiterii 1n 1nvatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2020-2021 , publicat 1n Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se modifica 
~i se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolut 2, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu urmatorul cuprins: 
,, (18) Pentru admiterea 1n 1nvatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2020 - 2021 , inspectoratele ~colare 

judetene/inspectoratul ~colar al municipiului Bucure~ti aloca, pentru integrarea individuala a elevilor 
cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti din 1nvatamantul de masa ~i din 1nvatamantul special, 
locuri distincte 1n unitatile de 1nvatamant de masa, peste numarul de locuri repartizat respectivelor 
unitati de 1nvatamant, cu respectarea prevederilor art. 63, alin.(1) lit. e) din Legea educatiei nationale 
nr. 1 /2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Repartizarea candidatilor pe locurile distinct 
alocate 1n unitatile de 1nvatamant de masa pentru candidatii cu CES se realizeaza de catre Comisia de 
admitere judeteana/Comisia de admitere a municipiului Bucure~ti , In baza unei proceduri stabilite de 
Comisia nationala de admitere." 

2. Anexa nr. 1 ~e modifica ~i se 1nlocuie~te cu anexa nr.1, care face parte integranta din prezentul ordin. 

BNur.cur~Jh:i n IC 
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MIN IS TR U, 
MONICA CRISTINA ANISIE 



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

27 mai 2020 

27 mai 2020 

Anexa nr. 1 
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 494812019) 

CALENDARUL ADMITERll IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT 
pentru anul ~colar 2020-2021 

EVENIMENTUL 

A. Pregatirea admiterii 

~nuntarea , de catre inspectoratele ~colare, a metodologiei de organizare a 
probei de verificare a cuno~tintelor de limba materna 

iTransmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fisei de 
mscriere 1n clasa a IX-a ~i a anexei acesteia, pentru elevii care dor~sc sa 
participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cuno~tintelor de 
limba moderna sau materna 

jAfi~area ofertei de ~colarizare I ofertei de formare profesionala, concretizata 
~n profiluri, domenii ~i calificari profesionale, pentru l nvatamantul liceal, 
filiera tehnologica 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de lnvatamant liceal sau profesional 
pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de 1nvatamant gimnazial ~i la 
nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII -a, In 
Sistemul informatic integrat al 1nvatamantului din Romania (S lll R), prin 
verificarea ~i corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii ~i formatiunile 
de studiu la care ace~tia sunt asociati 

Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere; postarea brosurii 
pe site-urile inspectoratelor ~cola re. Tn · bro~ura se va regasi ~i mentiunea' ca, 
pentru actiunile care presupun prezenta la uni tatea de 1nvatamant a 
candidatilor/parintilor este necesara informarea, prin telefon sau e-mail, a 
unitatii de lnvatamant cu privire la intentia de depunere/completare/preluare 
a documentelor, 1n vederea planificarii accesului 1n unitatea de lnvatamant 



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

27 mai -
2 iunie 2020 

5 iunie 2020 

2 - 12 iunie 2020 

17 iunie 2020 

18 iunie 2020 

29 iunie 2020 

EVENIMENTUL 

ransmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a bro~urilor cuprinzand 
informatiile legate de admitere 

ransmiterea de catre inspectorate la ~colile gimnaziale a listei centrelor de 

l
mscriere, precum ~i a ~colilor arondate fiecarui centru 

~
fi~area in unitatile de invatamant gimnazial ~i pe site-ul acestora a graficului 
edintelor /actiunilor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a 

I Ill-a ~i parintii acestora, precum ~i a Metodologiei ~i a Calendarului admiterii 
m invatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2020-2021, precum ~i o adresa 
de e-mail ~i un numar de telefon dedicate admiterii In invatamantul liceal de 
tat pentru anul ~colar 2020-2021 

ransmiterea la Ministerul Educatiei ~i Cercetarii a bro~urilor de 
admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica ~i tiparita 

~edintelaqiuni de instruire cu parintii ~i elevii pentru prezentarea procedurilor 
de admitere ~i a planului de ~colarizare, organizate la unitatea de invatamant 
sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta 
on-line etc.) 

ransmiterea de catre fiecare unitate de lnvatamant gimnazial catre comisia 
de admitere judeteana/a municipiului Bucure~ti a bazei de date cuprinzand 
mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum ~i a listei 
elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin 
completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata 

~ransmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucure~ti 
i:atre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile 

enerale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII -a, prin confirmarea 
inalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia 

informatica centralizata 

ransmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene 
a bazei de date cu mediile de admitere ~i a ierarhiei judetene prin activarea, 
m aplicatia informatica centralizata, a seqiunilor ~i rapoartelor specifice 
Depunerea/transmiterea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali 
ai candidatilor care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala 
ara a Lua in calcul rezultatul la proba de limba ~i literatura materna, la 

secretariatele unitatilor de invatamant de provenienta 
*) Dupa finalizarea etapei speciale a Evaluarii Nationale pentru absolventii 
clasei a VIII-a, in data de 4 iulie 2020, Comisia nationala de admitere 
retransmite catre comisiile judetene baza de date cu mediile de admitere ~i 
ierarhia judeteana prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a 
sectiunilor ~i rapoartelor specifice. 
Depunerea/ transmiterea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali 
ai candidatilor care au sustinut Evaluarea Nationala in etapa speciala ~i care 
opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul 
rezultatul la proba de limba ~i literatura materna, la secretariatele unitatilor 
de lnvatamant de provenienta, se face in data de 4 iulie ~~--



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

30 iunie 2020 

1 iulie 2020 

2 - 5 iunie 2020 

9 - 12 iunie 2020 

12 iunie 2020 

15 iunie 2020 

EVENIMENTUL 

Completarea de catre secretariatele ~colilor a fi~elor de lnscriere cu 
numele/codul unitatii de lnvatamant gimnazial, cu datele personale ale 
absolventilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele ~i 

mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de 
admitere, prin preluarea acestora din aplicatia informatica centralizata 
*) Completarea de catre secretariatele ~colilor a fi~elor de lnscriere cu 
numele/codul unitatii de lnvatamant gimnazial, cu datele personale ale 
absolventilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele ~i 
mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de 
admitere, prin preluarea acestora din aplicatia informatica centralizata, pentru 
candidatii care au sustinut Evaluarea Nationala In etapa speciala se face In data 
de 4 iulie 2020 

Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucure~ti a absolventilor 
clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere 
*) Dupa finalizarea etapei speciale a Evaluarii Nationale pentru absolventii 
clasei a VIII-a, In data de 4 iulie 2020, se reanunta ierarhia la nivel judetean/al 
municipiului Bucure~ti a absolventilor clasei a VIII-a 

B. Probele de aptitudini 

" lnscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de 
llnvatamant liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare ~i 
eliberarea/transmiterea anexelor fi~elor de lnscriere, lnsotite 
de documentele prevazute In Anexa 3 la prezentul ordin, conform 
procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere 

Desfa~urarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor 
din Anexa 3 la prezentul ordin 

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

lrransmiterea, In format electronic ~i In scris, catre comisia de admitere 
oudeteana/a municipiului Bucure~ti a listei candidatilor declarati admi~i la 

l
probele de aptitudini, prin completarea acestora In aplicatia informatica 
centralizata 



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

17 iunie 2020 

4 iulie 2020 

5 iulie 2020 

5 iulie 2020 

EVENIMENTUL 

ransmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucure~ti 
catre unitatile de 1nvatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a 
listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia nelncheiata sau exmatriculati, 
prin activarea rapoartelor specifice In aplicatia informatica centralizata 

!Actualizarea de catre comisiile din unitatile de lnvatamant liceal vocational a 
listelor candidatilor declarati admi~i la probele de aptitudini , prin eliminarea 
candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, In aplicatia 
informatica centralizata 

ransmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucure~ti 
catre unitatile de lnvatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a 
bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea 
inalizarii operatiunilor specifice In aplicatia informatica centralizata 

alidarea de catre comisia de admitere judeteana /a municipiului Bucure~ti a 
listei candidatilor admi~i la liceele /clasele la care s-au sustinut probe de 
aptitudini ~i comunicarea rezultatelor In unitatea de lnvatamant liceal 
respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata 

ransmiterea de la liceele vocationale a informatiilor cu privire la candidatii 
care nu au fast admi~i la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, 
conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere. Candidatilor 
care nu au fast admi~i la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini li 
e poate elibera, de catre unitatea de lnvatamant gimnazial, fi~a de lnscriere, 

pentru completarea optiunilor In vederea repartizarii computerizate 

) Nu se elibereaza fi~a de lnscriere pentru completarea optiunilor candidatilor 
care au fast admi~i la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, cu 
exceptia candidatilor admi~i care au declarat, In scris, ca renunta la locul 
obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata! 

ransmiterea, In format electronic, catre Centrul national de admitere, a 
listei candidati[or declarati admi~i, In fiecare judet, la clasele pentru care 
s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea lncheierii operatiunilor 
pecifice In aplicatia informatica centralizata 



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

C. Probele de verificare a cuno~tinietor de limba moderna sau materna 

2 - 5 iunie 2020 

9 - 12 iunie 2020 

12 iunie 2020 

15 iunie 2020 

19-23 iunie 2020 

25 iunie 2020 

26 iunie 2020 

27 mai 2020 

lnscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cuno~tintelor de 
limba moderna sau materna ~i transmiterea/ completarea anexelor fi~elor 
de 1nscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin 

ota: Documentele necesare pentru recunoa~terea ~i echivalarea rezultatelor 
obtinute la examene cu recunoa~tere internationalQ pentru certificarea 
competentelor lingvistice fn limbi straine cu proba de verificare a 
cuno~tintelor de limbo moderna pentru admiterea fn clasele a IX-a cu program 
ilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi 

depuseltransmise la unitatea de fnvatamant de provenienta pana la data de 
10 iunie 2020. 

Desfa~urarea/ echivalarea probelor de verificare a cuno~tintelor de limba 
moderna sau materna, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin 

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cuno~tintelor de limba 
moderna sau materna 

iTransmiterea catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucure~ti a 
listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cuno~tintelor de limba 
moderna sau materna, prin completarea acestora 1n aplicatia informatica 
centralizata 

Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de 1nscriere de la unitatile la care 
candidatii au sustinut probele de verificare a cuno~tintelor de limb~ materna 

Depunerea/Transmiterea anexelor fi~elor de 1nscriere ale candidatilor care au 
participat la probele de verificare a cuno~tintelor de limba moderna materna, 
la unitatile de 1nvatamant de provenienta 

ransmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului 
Bucure~ti, 1n format electronic, catre Centrul national de admitere a listei 
candidatilor care au promovat probele de verificare a cuno~tintelor de limba 
moderna sau materna ~i a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea ~i 
confirmarea finalizarii introducerii acestora 1n aplicatia informatica 
centralizata 

D. Admiterea candidaiilor pe locurile speciale pentru rromi 

fi~area locurilor speciale pentru candidatii rromi 



DAT A LIMIT Al 
PE RIO ADA 

27 mai 2020 -
16 iunie 2020, 

ora 16 

30 iunie -
5 iulie 2020 

6 iulie 2020 

5 - 6 iulie 2020 

EVENIMENTUL 

Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia rromilor 
Recomandarile scrise de apartenenta la etnia rromilor pot fi eliberate si on
line. Tn aceasta situatie, recomandarea este transmisa, prin e-mail, unita'tii de 
mvatamant din care provine candidatul, 1n format pdf., avand semnatura 
electronica a emitentului. Raspunderea pentru autenticitatea ~i continutul 
recomandarii revine atat organizatiei rromilor, care o emite, potrivit statutului 
~i procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandarii , cat ~i 
parintelui/tutorelui legal al elevului care solicita eliberarea unei recomandari 
de apartenenta la etnia rromilor 

*Orice recomandare depusa ulterior acestei perioade nu va mai fi luata 1n 
considerare! 
Completarea optiunilor 1n fi~ele de 1nscriere de catre candidatii care solicita 
inscrierea pe locurile speciale pentru rromi ~i de catre parintii acestora, asistati 
de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de 1nvatamant sau prin formular 
transmis electronic 
'*Orice fisa depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata In considerare 
Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi 
Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi se face 
computerizat, 1ntr-o sesiune distincta, 1n ordinea descrescatoare a mediei de 
admitere ~i pe baza optiunilor completate 1n fi~a de 1nscriere, conform unei 
proceduri stabilite la nivel national, de catre Comisia nationala de admitere, 
publicate pe site-ul inspectoratului ~colar judetean/ al Municipiului Bucure~ti ~i 
lcomunicate unitatilor de 1nvatamant pana la data 15 iunie 2020 

E. Admiterea candidatilor pentru invatamantul special 

lnscrierea ~i repartizarea candidatilor pentru 1nvatamantul special. 
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de 
admitere judeteana/a municipiului Bucure~ti , publicate pe site-ul 
inspectoratului ~colar judetean/ al Municipiului Bucu re~ti ~i comunicate 
unitati[or de 1nvatamant pana la data de 16 iunie 2020. Procedura poate sa 
prevada inclusiv posibilitatea de repartizare computerizata a candidatilor, 1n 
lfunctie de optiunile exprimate de acestia 

E"1 Admiterea candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de 
invatamant de masa 

19 iunie 2020 ~fi~area locurilor distinct alocate 1n unitatile de 1nvatamant de masa pentru 
candidatii cu CES 



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

30 iunie -
5 iulie 2020 

6 iulie 2020 

EVENIMENTUL 

Depunerea, la Comisia de admitere judeteana/ Comisia de admitere a 
municipiului Bucure~ti a cererilor de 1nscriere a candidatilor pentru admiterea 
pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES* 

* Cererea de 1nscriere pe locurile distinct alocate pentru integrarea individuala 
a elevilor cu CES 1n 1nvatamantul de masa trebuie sa fie 1nsotita de o copie a 
certificatului de orientare ~colara ~i profesionala emis de Centrul Judetean/ al 

unicipiului Bucure~ti de Resurse ~i Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE), 
care atesta existenta unei cerinte educationale speciale a elevului 
Certificatul de orientare ~colara ~i profesionala este singurul document 
acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/201 1, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ~i trebuie sa fi fost emis pana eel tarziu 
la 1nceputul semestrului al II-lea din anul ~colar 1n curs. Documentele obtinute 
ulterior perioadei mentionate ~i/sau eliberate de alte inst itutii decat 
CJRAE/CMBRAE nu vor fi luate 1n considerare la admiterea pe locurile alocate 
candidatilor cu CES 1n unitatile de 1nvatamant de masa 

Repartizarea, de catre Comisia de admitere judeteana/ Comisia de admitere a 
municipiului Bucure~ti, a candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor 
cu CES 

Repartizarea candidatHor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES se 
realizeaza conform unei proceduri stabilite de catre Comisia de admitere 
oudeteana/Comisia de admitere a municipiului Bucure~ti, publicata pe site-ul 

l
inspectoratului ~colar judetean/lnspectoratului ~colar al Municipiului Bucure~ti 
~i comunicata unitatilor de 1nvatamant 

F. Etapa de repartizare computerizata ~i admitere in 1nvatamantul liceal de stat pentru 
candida~ii din seria curenta, precum ~i pentru cei din seriile anterioare care nu 1mplinesc 18 ani 

ana la data Ince erii cursurilor anului colar 2020-2021 

2 - 8 iulie 2020 

2 - 8 iulie 2020 

3- 8 iulie 2020 

Completarea optiunilor In fi~ele de lnscriere de catre absolventii clasei a 
Ill-a ~i de catre parintii acestora, asistati de dirigint ii claselor a VIII-a, la 

unitatea de 1nvatamant sau prin formular t ransmis electronic 

Orice optiune gre~ita poate conduce la o repartizare nedorita! 

Completarea fi~elor de lnscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc 
sa participe la admitere ]n alt judet ~i depunerea/transmiterea fi~elor' conform 
procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere 

lntroducerea In baza de date computerizata (In aplicatia informatica 
centralizata) a datelor din fi~ele de 1nscriere 



DAT A LIMIT Al 
PERIOADA 

8 iulie 2020 

8 iulie 2020 

9 iulie 2020 

9 iulie 2020 

10 iulie 2020 

10 iulie 2020 

13 - 20 iulie 
2020 

21 iulie 2020 

22 - 24 iulie 
2020 

EVENIMENTUL 

Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de !nscriere 
la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucure~ti, precum ~i a listei 
absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea 
operatiunilor specifice In aplicatia informatica centralizata 

Predarea / transmiterea de catre comisia din centrul de lnscriere a fi~elor de 
optiuni originate la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucure~ti 

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/ al 
municipiului Bucure~ti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de 
catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, In aplicatia informatica 
centralizata 

Verificarea ~i corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum 
candidati lnscri~i In mai multe judete, candidati aflati In baza de date pentru 
admiterea computerizata ~i care au fost deja admi~i la liceele la care se sustin 
probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere ~i comisiile de 
admitere judetene/ a municipiului Bucure~ti; transmiterea modificarilor la 
comisia nationala 

Corectarea erorilor ~i confirmarea lncheierii modificarilor In aplicatia 
informatica centralizata 

Repartizarea computerizata In lnvatamantul liceal de stat a absolventilor clasei 
a VIII-a care nu lmplinesc 18 ani pana la data lnceperii cursurilor anului ~colar 
12020 - 2021 

Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat In lnvatamantul 
liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere 

Afi~area In unitatile de lnvatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate In 
unitatile de lnvatamantul liceal de stat din judetf municipiul Bucure~ti 

Depunerea/transmiterea dosarelor de l nscriere la ~colile la care candidatii au 
fost repartizati 

Transmiterea de catre unitatile de lnvatamant liceal de stat a situatiei locurilor 
ramase libere In urma nelnscrierii candidatilor admi~i In aceasta etapa de 
admitere 

Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a 
situatiilor speciale aparute dupa etapa de rep~rtizare compute~iz - A-N~ 
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DAT A LIMIT .Al 
PERIOADA 

EVENIMENTUL 

G. A doua etapa de admitere 1n 1nvatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, 
precum ~i pentru cei din seriile anterioare care nu 1mplinesc 18 ani pana la data 1nceperii 

cursurilor anului ~colar 2020 - 2021 

24 iulie 2020 

27 iulie 2020 

~
fisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv 
c~lor destinate candidatilor rromi, precum ~i a celor destinate candidatilor 

u CES, a locului de desta~urare ~i a graficului probelor de aptitudini sau de 
I erificare a cuno~tintelor de limba moderna ori materna 

In a doua etapa de admitere 'in 1nvatamantul liceal de stat, pentru candidatii 
din seria curenta, precum ~i pentru cei din seriile anterioare care nu 
1mplinesc 18 ani pana la data 1nceperii cursurilor anului ~colar 2020 - 2021, 
candidatii rromi ~i candidatii cu CES 1~i pastreaza prioritatea pe locurile 
destinate fiecarei categorii, care au ramas libere dupa solutionarea si tuatiilor 
speciale 
lnscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a 
cuno~tintelor de limba moderna sau materna 

Desfa~urarea/ echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a 
28 - 29 iulie 2020 cuno~tintelor de limba moderna sau materna 

24 - 30 iulie 2020 

30 iulie -
3 august 2020 

4 august 2020 

Primirea cererilor de 1nscriere a candidatilor care au fast repartizati 
computerizat 'in prima et apa de admitere, dar care nu ~i-au depus dosarele de 

~
nscriere 'in termen ~i a candidatilor care nu au parti cipat sau au participat la 
epartizarea computerizata 'in prima etapa de admitere, dar, din diferite 

motive, nu au fast repartizati computerizat, precum ~i a absolventilor clasei a 
111 -a care nu au sustinut evaluarea nationala 

Repartizarea, de catre com1s1a de admitere judeteana/a municipiului 
Bucure~ti, a candidatilor care au fast repartizati computerizat 'in prima etapa 
de admitere, dar nu ~i -au depus/transmis dosarele de 1nscriere 'in termen ~i a 
candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea 
computerizata 'in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fast 
repartizati computerizat, precum ~i a absolventHor clasei a VIII-a care nu au 
sustinut evaluarea nationala. Repartizarea se face conform unei proceduri 
tabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucure~ti, 

publicate pe site-ul inspectoratului ~colar judetean/al Municipiului Bucure~ti ~i 
comunicate unitatilor de 1nvatamant pana la data de 24 iulie 2020 

ransmiterea catre Centrul national de admitere a rezultat elor repartizarii prin 
confirmarea 1ncheierii operatiunilor specifice 'in aplicatia informatica 
centralizata ~N 
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DAT A LIMIT At 
PERIOADA 

EVEN IMENTUL 

27 mai 2020 

3 iulie 2020 

H. Admiterea candidatilor pentru 1nvatamantul seral ~i pentru eel 
cu frecventa redusa 

~nuntarea centrului special de 1nscriere pentru candidatii din seriile 
anterioare, care 1mplinesc 18 ani pana la data 1nceperii cursurilor anului ~colar 
2020 - 2021 

~nuntarea calendarului admiterii la 1nvatamant seral sau cu frecventa redusa 
pentr'u candidatii din seriile anterioare care 1mplinesc varsta de 18 ani pana la 
data 1nceperii cursurilor anului ~colar 2020 - 2021 

lnscrierea la 1nvatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din 
13 - 17 iulie 2020 seriile anterioare ·care 1mplinesc varsta de 18 · ani pana la data 1nceperii 

cursurilor anului ~colar 2020 - 2021 

22 - 24 iulie 
2020 

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care 1mplinesc varsta de 18 ani 
pana la data 1nceperii cursurilor anului ~colar 2020 - 2021 pe locurile de la 
l nvatamantul seral ~i cu frecventa redusa 

NOTA : La solicitarea comisHlor de admitere judetenel a municipiului Bucure~ti sau din proprie 
initiativa, Comisia Nationala de Admitere poate aproba, fn situatii justificate, modificarea 
datelor limitalperioadelor ~i evenimentelor din calendarul admiterii fn fnvatamantul Licea/ de 
stat pentru anul ~colar 2020-2021 


