
Anexa 1

Nr. Crt. Data Activitatea Se aplică pentru nivel: Formatul de raportare Activitatea

1 2 - 5.06.2020
Înscrierea absolvenților la probele 

de aptitudini și lingvistice
liceal, profesional, dual nu există

Secretariatele unităților de învățământ care au clase a VIII-a 

eliberează/transmit electronic prioritar anexa 2 - Fișa de 

înscriere la probele de aptitudini și/sau de limbă 

modernă/maternă elevilor care doresc să susțină/ să li se 

echivaleze probele.  

2 10 iunie 2020

Depunerea/transmiterea 

documentelor necesare pentru 

echivalarea competențelor 

lingvistice

liceal, profesional, dual
Anexa 2 - Tabelul nominal cu 

elevi certificați A2

Rezultatele elevilor obținute la probele de 

aptitudini/lingvistice, la echivalarea rezultatelor la probele de 

aptitudini/lingvistice se completează în aplicația națională 

informatică. Transmiterea tabelelor nominale (tabelele 

afișate/publicate pe site-ul liceului) cu elevii declarați admiși 

în format pdf 2 exemplare, fără CNP, ordonați alfabetic, 

semnat de director și secretarul unității de învățământ liceal 

(Luminița Chicinaș) la încheierea evaluării probelor de 

aptitudini/lingvistice (inclusiv echivalare A2); în acest an 

școlar NU există contestații la finalizarea probelor/echivalării 

se completează aplicația și se transmite pdf pe adresa 

lchicinas@gmail.com.  În  toate situațiile se vor respecta 

prevederile din anexele 3 și 4 ale OMEC nr.4317/2020

Calendarul activităților Admitere 2020 



3
9 - 12 iunie 

2020
Probe de aptitudini și lingvistice liceal, profesional, dual

Anexa 1 -Tabelul nominal cu 

rezultatele la probe lingvistice 

Anexa 2 - Tabelul nominal cu 

elevi certificați A2/echivalare 

premii olimpiade de specialitate

Rezultatele elevilor obținute la probele de 

aptitudini/lingvistice, la echivalarea rezultatelor la probele de 

aptitudini/lingvistice se completează în aplicația națională 

informatică. Transmiterea tabelelor nominale (tabelele 

afișate/publicate pe site-ul liceului) cu elevii declarați admiși 

în format pdf 2 exemplare, fără CNP, ordonați alfabetic, 

semnat de director și secretarul unității de învățământ liceal 

(Luminița Chicinaș) la încheierea evaluării probelor de 

aptitudini/lingvistice (inclusiv echivalare A2); în acest an 

școlar NU există contestații la finalizarea probelor/echivalării 

se completează aplicația și se transmite pdf pe adresa 

lchicinas@gmail.com.  În  toate situațiile se vor respecta 

prevederile din anexele 3 și 4 ale OMEC nr.4317/2020

4 15.06.2020

Comunicarea rezultatelor la 

probele de aptitudini și de 

verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă și limbi moderne

liceal, profesional, dual

Anexa 1 -Tabelul nominal cu 

rezultatele la probele de 

aptitudini/probe lingvistice 

Anexa 2 - Tabelul nominal cu 

elevi certificați A2/echivalare 

premii olimpiade de specialitate

Rezultatele elevilor obținute la probele de 

aptitudini/lingvistice, la echivalarea rezultatelor la probele de 

aptitudini/lingvistice se completează în aplicația națională 

informatică. Transmiterea tabelelor nominale cu elevii 

declarați admiși în format pdf 2 exemplare, fără CNP, 

ordonați alfabetic, semnat de director și secretarul unității 

de învățământ liceal (Luminița Chicinaș) la încheierea 

evaluării probelor de aptitudini/lingvistice (inclusiv 

echivalare A2); în acest an școlar NU există contestații la 

finalizarea probelor/echivalării se completează aplicația și se 

transmite pdf pe adresa lchicinas@gmail.com.  În  toate 

situațiile se vor respecta prevederile din anexele 3 și 4 ale 

OMEC nr.4317/2020

5 17.06.2020

Actualizarea listelor cu candidații 

admiși la probele de aptitudini în 

liceele vocaționale

liceal vocațional, limbă 

maternă
nu există

Completarea informațiilor în aplicația informatică 

centralizată prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, 

amânați sau exmatriculați.

6 17.06.2020

Comunicarea promovabilității la 

finalul clasei a VIII-a (repetenți, 

corigenți)

gimnazial

Anexa 3b - Tabel nominal elevi 

corigenți, respectiv Anexa 3a _ 

Tabel nominal elevi repetenți

Tabelele nominale cu elevii repetenți și corigenți se transmit 

NUMAI electronic, cu CNP, ordonați alfabetic (Luminița 

Chicinaș). Deoarece în SIIIR se operează situația finală numai 

la sfârșitul anului școlar pentru desfășurarea în bune condiții 

a etapei a II-a a admiterii este nevoie de aceste informații. Se 

va completa câte un tabel distinct pentru  fiecare categorie 

(repetent și/sau corigent după caz)



7

27.05 -

16.06.2020  

ora 16.00

Eliberarea și transmiterea 

recomandărilor pentru elevii care 

optează pentru locurile speciale 

pentru rromi

liceal, profesional, dual nu există

Recomandările organizațiilor rrome pot fi eliberate și on-line. 

Toate recomandările pentru elevii rromi vor fi transmise 

electronic pe adresa lchicinas@gmai.com. Informați și 

atenționați elevii rromi că pentru a beneficia de locurile 

speciale pentru licee vocaționale, cu regim de studiu bilingv 

al unei limbi străine, limbă maternă sau pentru învățământul 

dual/profesional trebuie să respecte condițiile din 

metodologia pentru învățământ profesional/dual.  

8 15.06.2020

Comunicarea promovabilității la 

finalul clasei a IX-a liceu  (repetenți, 

corigenți)

liceal vocațional, teoretic

Anexa 3b - Tabel nominal elevi 

corigenți, respectiv Anexa 3a _ 

Tabel nominal elevi repetenți

Tabelele nominale cu elevii repetenți și corigenți se transmit 

NUMAI electronic, cu CNP, ordonați alfabetic (Luminița 

Chicinaș). Deoarece în SIIIR se operează situația finală numai 

la sfârșitul anului școlar pentru desfășurarea în bune condiții 

a etapei a II-a a admiterii este nevoie de aceste informații. Se 

va completa câte un tabel distinct pentru fiecare categorie 

(repetent și/sau corigent) menționându-se profilul și 

specializarea.

9 26.06.2020

Comunicarea promovabilității la 

finalul clasei a IX-a liceu tehnologic 

(repetenți, corigenți)

liceal

Anexa 3b - Tabel nominal elevi 

corigenți, respectiv Anexa 3a _ 

Tabel nominal elevi repetenți

Tabelele nominale cu elevii repetenți și corigenți se transmit 

NUMAI electronic, cu CNP, ordonați alfabetic (Luminița 

Chicinaș). Deoarece în SIIIR se operează situația finală numai 

la sfârșitul anului școlar pentru desfășurarea în bune condiții 

a etapelor admiterii este nevoie de aceste informații.

10

29.06.2020 - 

3.07.2020 și 

6.07.2020

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-

a la învățământul profesional și 

dual

profesional, dual nu există

Completarea la secretariatele unităților de învățământ 

gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul 

profesional de stat. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual 

se eliberează, se completează și se înregistrează la 

secretariatul unității de învățământ care oferă clase de 

învățământ dual. 

11
30.06  - 

3.07.2020

Completarea fișelor de opțiuni de 

către elevii rromi
liceal, profesional, dual nu există Comunicare cu George Florian și/sau Luminița Chicinaș

12 2 iulie 2020
Validarea listei candidaților admiși 

la liceele vocaționale
liceal

Anexa 1c - Tabel nominal elevi 

admiși vocațional 2020

Tabelul cu elevii declarați admiși la data de 2 iulie 2020 pe 

hârtie 3 exemplare pentru validare (Luminița Chicinaș) și în 

format electronic pe macheta MEC în aplicația informatică 

centralizată (George Florian)

13 2 - 3 iulie 2020

Înscrierea și repartizarea 

candidaților pentru învățământul 

special

liceal, profesional, dual
Anexa 1c - Tabel nominal elevi 

admiși

Tabelul cu elevii declarați admiși la finalul perioadei, 

formular pe hârtie, 3 exemplare, pentru validare (Luminița 

Chicinaș) 



14 2 - 6 iulie 2020

Completarea, înregistrarea și 

verificarea modului de completare 

al fișelor cu opțiuni pentru etapa I 

a admiterii în liceu 

gimnazial fișa MEC Comunicare cu George Florian

15 4 - 5.07.2020
Repartizarea elevilor pe locurile 

speciale pentru rromi
liceal, profesional, dual nu există

Procedură elaborată de MEC. Tabelul cu elevii repartizați va 

fi publicat pe pagina web a ISJ Cluj. Elevii repartizați vor 

depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ liceal 

în care au fost repartizați începând cu data de 6 iulie 2020.

16 6.07.2020 Afișarea listei candidaților înscriși profesional, dual nu există

Se afișează/publică la unitatea de învățământ care are în 

ofertă clase de învățământ profesional/dual sau pe pagina 

web a acestei instituții

17 9.07.2020 Calcularea și afișarea rezultatelor profesional, dual Anexa 4

În anexa 4 se vor menționa distinct cazurile de elevi 

repetenți înmatriculați în unitatea de învățământ care vor să 

repete în aceeași unitate și elevii repetenți transferați din 

alte unități de învățământ; Anexa 4 se transmite în format 

electronic cu CNP și pe hârtie fără CNP (Luminița Chicinaș).

18 10. 07.2020
Transmiterea rezultatelor finale cu 

elevii admiși în etapa I
profesional, dual format CNDIPT

Transmiterea situației cu numărul de candidați admiși pe 

domeniu și calificare (profesional de 3 ani și/sau dual)  

(Maria Simuț)

19 10.07.2020
Repartizarea computerizată a 

elevilor în clasa a IX-a
liceal, gimnazial

Tabelele oficiale tipărite și 

distribuite de comisia județeană

Afișarea/publicarea rezultatelor primei etape de repartizare 

în clasa a IX-a liceu se va realiza conform procedurii specifice 

elaborate de Comisia Națională de Admitere care va fi 

publicată după 15.06.2020.

20 17.07.2020

Transmiterea situației locurilor 

rămase neocupate la finalul etapei 

I

profesional, dual Anexa 4

În anexa 4 se vor menționa distinct cazurile de elevi 

repetenți proprii ai unității de învățământ și elevii repetenți 

transferați din alte unități de învățământ; Anexa 4 se 

transmite în format electronic și pe hârtie,  (Luminița 

Chicinaș).

21 20-21.07.020 Rezolvarea situațiilor speciale profesional, dual răspunsuri individuale
Cererea tip va fi publicată pe pagina ISJ Cluj începând cu data 

de 10.07.2020

22 21.07.2020

Transmiterea situației locurilor 

rămase neocupate la finalul etapei 

I

liceal Anexa 5
Raportează toate unitățile de învățământ liceal. Anexa 5 se 

transmite în format electronic și pe hârtie (Luminița Chicinaș)



23 13-24.07.2020

Înregistrarea cererilor și rezolvarea 

situațiilor speciale apărute în urma 

primei etape de admitere 

liceal răspunsuri individuale

Cererea tip va fi disponibilă pe pagina web a ISJ Cluj pentru 

fiecare categorie menționată în metodologia de admitere 

începând cu data de 10.07.2020. Răspunsurile vor fi 

transmise în funcție de evoluția situației medicale și de 

recomandările CNSSU.

24 22- 24.07.2020

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-

a la învățământul profesional și 

dual etapa a II-a 

profesional, dual răspunsuri individuale

Completarea la secretariatele unităților de învățământ 

gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul 

profesional de stat. Fișa de opțiuni pentru învățământul dual 

se eliberează, se completează și se înregistrează la 

secretariatul unității de învățământ care oferă clase de 

învățământ dual. 

25 24-30.07.2020

Înregistrarea cererilor absolvenților 

clasei a VIII-a pentru a participa la a 

doua etapă de admitere

liceal răspunsuri individuale Cererea tip va fi disponibilă pe pagina ISJ Cluj

26 24 iulie 2020

Înscrierea candidaților la proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă 

maternă/limbă modernă etapa II

liceal, profesional, dual nu există
Modalitatea de organizare va fi comunicată în funcție de 

evoluția situației medicale și de recomandările CNSSU

27 24.07.2020

Afișarea rezultatelor fără probă 

eliminatorie/probă suplimentară 

de admitere

profesional, dual format CNDIPT
Raportează toate unitățile care nu au probe 

eliminatorii/suplimentare de admitere(Maria Simuț)

28
28 - 

29.07.2020

Desfășurarea probei de verificare a 

cunoștințelor de limbă 

maternă/limbă modernă etapa II

liceal, profesional, dual nu există

Rezultatele elevilor obținute la probele de 

aptitudini/lingvistice, la echivalarea rezultatelor la probele de 

aptitudini/lingvistice se completează în aplicația națională 

informatică. Transmiterea tabelelor nominale cu elevii 

declarați admiși în format pdf 2 exemplare, fără CNP, 

ordonați alfabetic, semnat de director și secretarul unității 

de învățământ liceal (Luminița Chicinaș) la încheierea 

evaluării probelor de aptitudini/lingvistice (inclusiv 

echivalare A2); în acest an școlar NU există contestații la 

finalizarea probelor/echivalării se completează aplicația și se 

transmite pdf pe adresa lchicinas@gmail.com.  În  toate 

situațiile se vor respecta prevederile din anexele 3 și 4 ale 

OMEC nr.4317/2020

29
27 - 

29.07.2020

Desfășurarea probei de 

preselecție/probei eliminatorii și 

afișarea rezultatelor

profesional, dual nu există
Rezultatele se afișează zilnic la sediul unității de învățământ 

organizatoare



30
30.07 - 

3.08.2020

Repartizarea elevilor pe locurile 

speciale pentru rromi și pe locurile 

rămase neocupate la finalul etapei 

I

liceal, profesional, dual

Anexa 1 -Tabelul nominal cu 

rezultatele la probele de 

aptitudini/probe lingvistice 

Anexa 2 - Tabelul nominal cu 

elevi certificați A2/echivalare 

premii olimpiade de specialitate

Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele în format pe 

hârtie 2 exemplare, fără CNP, ordonați alfabetic (Luminița 

Chicinaș); numai unitățile de învățământ unde NU au fost 

înregistrate contestații, școlile generale care au situații de 

certificare A2/echivalare premii  

31 30.07.2020
Transmiterea situației locurilor 

rămase neocupate
liceal, profesional, dual Anexa 4

În anexa 4 se vor menționa distinct cazurile de elevi 

repetenți proprii ai unității de învățământ și elevii repetenți 

transferați din alte unități de învățământ; Anexa 4 se 

transmite în format electronic și pe hârtie (Luminița 

Chicinaș). Situația locurilor rămase neocupate se transmite 

după soluționarea eventualelor contestații.

32 1 - 7.08.2020

Înregistrarea cererilor candidaților 

rămași nerepartizați în niciuna din 

etapele anterioare

liceal, profesional, dual răspunsuri individuale

Cererea tip va fi disponibilă pe pagina web a ISJ Cluj pentru 

fiecare categorie menționată în metodologia de admitere 

începând cu data de 30.07.2020. Răspunsurile se ridică 

personal de la ISJ, biroul de Registratură, la parter,  începând 

cu data de 1.09.2020. Vor fi luate în considerare toate 

situațiile existente până la începerea efectivă a cursurilor în 

anul școlar 2020 - 2021


