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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 

Graficul întâlnirilor cu elevii şi părinţii pentru completarea fişelor de înscriere 
iulie 2018 

 
Înconformitate cu calendaruladmiteriiînînvăţământullicealşiprofesional de stat 

pentruanulşcolar 2018-2019 ,anexă la ordinul MEN nr.4794 /31.08.2017, înşedinţaConsiliului de 
administraţie din data de 24.04.2018 s-a aprobaturmătorulgraficpentrucompletareașiverificarea 
fişelor de opţiuni : 
 
 

1. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei  a VIII-a şi de către 
părinţii acestora asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

 
CLASA a VIII –a A a VIII-a  B a VIII –a G1 a VIII –a G2 a VIII –a G3 
DATA 29.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 
ORELE 9,00 – 13,00 

16,00 – 20,00 
9,00 – 13,00 

16,00 – 20,00 
9,00 – 13,00 

16,00 – 20,00 
9,00 – 13,00 

16,00 – 20,00 
9,00 – 13,00 

16,00 – 20,00 
 

2. Verificarea de cătrepărinţişicandidaţi, a fişeloreditate de calculator, 
corectareagreşelilorînbaza de date computerizatăşilistareafişelorcorectate din 
calculator. 

 
 
CLASA a VIII –a A a VIII-a  B a VIII –a G1 a VIII –a G2 a VIII –a G3 
DATA 02.07.2018 02.07.2018 02.07.2018 02.07.2018 02.07.2018 
ORELE 16,00 – 20,00 16,00 – 20,00 16,00 – 20,00 16,00 – 20,00 16,00 – 20,00 

 
 
 
  
DIRECTOR,  SECRETAR, 
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GRAFIC ACTIVITĂȚI CLASA A VIII-A 
2018 

 
DATA EVENIMENTUL 

04-8mai ▪ predarea, la secretariat, a listelor cu elevii care solicităfișe de înscriere; 
16mai 

ora 17,30 
▪ ședință de instruire cu părinții 

10-11mai ▪ eliberareaanexelorfişelor de înscrierepentrucandidaţii  care participă la 
probele de aptitudinişilimbamodernăsaumaternă (doarpt.cei care se înscriu la 
alteșcoli) 

14-15mai ▪înscrierea la probele de aptitudini/ probe verificarecunoștințălimbă 
▪depunereacererilor de recunoaștereșiechivalare a rezultatelorexamenelor cu 
recunoaștereinternaționalăpentrucertificareacompetențelorlingvisticeîn limbi 
străine. 

16-18mai 
 

18 mai 
(Coșbuc) 

▪desfăşurareaprobelor de verificare a cunoştinţelor de 
limbămodernăsaumaternă 

- Ora 10,00 – probascrisă/11,00 oral – lb. germanămodernă 
- Ora 12,00 – probascrisă/11,00 oral – lb.germanămaternă 

22mai ▪ afişarearezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbămodernăsaumaternă 
▪depunereacontestațiilor, acoloundemetodologiapermiteacestlucru. 

25 mai ▪ afişarearezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbămodernăsaumaternă 

29-31mai 
 
 

06 iunie 

▪ridicarea de cătrecandidaţii care au participat la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbămodernăsaumaternă a anexelor 
fişelor de înscriere la unităţile de învăţământgimnazialabsolvite. 
▪ depunerea de cătrecandidaţii care au participat la probele de 
verificare a cunoştinţelor de limbămodernăsaumaternăaanexelor 
fişelor de înscriere la unităţile de învăţământgimnazialabsolvite. 

29 iunie 
orele9-13  

orele 16-20 

▪ completareaopţiunilorînfişele de înscriere de cătreabsolvenţiiclasei a VIII-a şi 
de cătrepărinţiiacestora, asistaţi de diriginţi;  

02iulie 
orele 10-12 

▪ completareaopţiunilorînfişele de înscriere de cătreabsolvenţii care nu au 
fostadmişi la liceelevocaţionaleşirezolvareasituaţiilorspeciale; 

02iulie 
orele9-13  

orele 16-20 

▪ verificarea , de cătrepărinţişicandidaţi, a fişeloreditate de calculator, 
corectareagreşelilorînbaza de date computerizată  -  
şilistareafişelorcorectate din calculator; 

9iulie ▪ repartizareacomputerizată a absolvenţilorclasei a VIII-a; 
9 iulie ▪ afişarealisteicu locurileneocupatelaColegiulNaţional „George Coşbuc”; 

10-13iulie 
orele 11,00 – 15,00 

▪ depunereadosarelor de înscriere. 

 



 

    


