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MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

PROCEDURA ADMITERII 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 
 

 

• În 26 iunie 2018 se completează fişele de înscriere, de către 

secretariatul şcolii cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-

a cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la 

evaluarea naţională, cu mediile de admitere. 

• În 26 iunie 2018, ora 1400 se eliberează fişele de înscriere pentru 

absolvenţii care doresc să participe la admiterea în liceele vocaţionale, 

sau să participe la admitere în alt judeţ. 

• Se eliberează o singură fişă de înscriere pentru care candidaţii/părinţii 

semnează de primire în registrul şcolii. În registrul se consemnează „fişă 

de înscriere pentru admitere în licee”, iar motivul „pentru participare la 

admitere în alt judeţ”. 

 

• Candidaţii care doresc să se înscrie la unităţi de învăţământ în alte judeţe 

se vor adresa Inspectoratelor Şcolare Judeţene respective (sau centrelor 

special desemnate) în perioada 29 iunie-3 iulie 2018 pentru a completa 

fişele de înscriere cu opţiuni. 

 

• Candidaţii care nu au fost admişi în liceele vocaţionale din lipsă de 

locuri (cei care au reuşit la probele de aptitudini), ridică în 28 iunie 

2018 fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut 

probele de aptitudini şi se întorc la Colegiul Naţional „Octavian Goga” 

pentru a completa fişele cu opţiuni în scopul participării la prima 

repartizare computerizată (în 29 iunie  2018). 

• În 3 iulie comisia de înscriere din Colegiul Naţional „O. Goga” afişează 

lista candidaţilor din centrul nostru în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere. 

• În 29 iunie între orele 900-1400 și 1600-2000 se completează opţiunile în 

ordinea descrescătoare a preferinţelor şi părinţii verifică 

corectitudinea datelor personale şi mediile elevilor. Fişele de înscriere 

cu opţiuni se semnează de către elevi, părinte şi diriginte (locaţie: 

cancelaria colegiului, etajul I). 



• În 2 iulie se introduc opţiunile în calculator şi se listează fişele. 

• În 3 iulie între orele 9,00-12,00 şi 16,00-19,00 se verifică fişele de 

înscriere listate de către părinţi, elevi şi diriginţi. Fişele corecte listate 

din calculator sunt semnate de elevi, părinte şi diriginte şi rămân în 

posesia părinţilor. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un 

exemplar al fişei corectate semnată de elev, părinte şi diriginte rămâne la 

părinte şi un alt exemplar semnat de elev, părinte şi diriginte va rămâne 

ataşat fişei iniţiale ( corectarea se efectuează în 4 iulie 2018, la ora 9,00). 

• În 4 iulie 2018 se transmite baza de date de la centrul de înscriere la centrul 

judeţean de admitere precum şi lista absolvenţilor care nu participă la 

repartizarea computerizată. 

• În 4 iulie comisia din centrul de înscriere predă fişele de opţiuni originale 

centrului de admitere judeţean. 

• În 9 iulie are loc prima repartizare computerizată. 

• În 9 iulie se afişează lista cu absolvenţii repartizaţi de la CNOG. 

• În 9 iulie se afişează lista cu candidaţii repartizaţi la CNOG. 

• În perioada 10-13 iulie 2018 se depun dosarele de înscriere la şcolile la 

care candidaţii au fost repartizaţi. 

• Dosarele de înscriere trebuie să conţină: 

a) cererea de înscriere  

b) certificatul de naştere – copie legalizată 

c) cartea de identitate – copie legalizată 

d) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a  

e) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei 

generale) 

f) fişa medicală. 

• În 13 iulie se comunică locurile rămase libere în urma neînscrierii 

candidaţilor admişi. 
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