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COLEGIUL NAŢIONAL ,,CALISTRAT HOGAȘ” 

P. NEAMŢ, Jud. Neamţ 

Anexă la procesul-verbal din data de 5 iunie 2020 

 

 

Prelucrarea Ordinului nr. 4.317/21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 
 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020- 2021 
 

Data limită/ 

perioada 

Evenimentul 

A. Pregătirea admiterii 

2-12 iunie 2020 Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor 

de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitateade învățământ sau 

prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line 

etc.) 

1 iulie 2020 Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a, 

conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere 

C. Proba  de verificare a cunoștințelor de limbă engleză 

 

2 – 5 iunie 2020 

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă 

engleză și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform 

prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin. 

Notă: Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 

predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi 

depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 10 

iunie 2020. 

12 iunie 2020 Comunicarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor 

de limba engleză. 

F. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru 

candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021 

3- 4 iulie 2020 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și verificarea de către 

părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de 

calculator (după o pragramare orară care va fi anunțată). 
10 iulie 2020  Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a 

VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 

2020 - 2021 

10 iulie 2020  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi 

proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de 

învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.  

13 – 20 iulie 2020 Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care 

candidații au fost repartizați. 

 
2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:  

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se 

realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2020-2021. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de 

naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de 

învățământ investit cu astfel de competențe.  

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul 

depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de 
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depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această 

etapă.  
Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail, 

documente scanate.  

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul 

de naștere se depun în copie.  

Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic 

sau prin e-mail, situația înscrierii. 

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții 

legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în 

conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen 

de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește 

conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 
 


