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ANUNȚ 

cu privire la modul de desfășurare a repartizării în 

  a doua etapă de admitere 

sesiunea 2020 

Afișarea locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a 

celor destinate candidaților cu CES 

Locurile rămase libere, în limita a 30 de elevi la clasă, inclusiv a celor destinate 

candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, sunt afișate pe site-ul ISJ 

Bihor și la sediul fiecărei unități de învățământ cu clase gimnaziale. 

 

Înscrierea candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, 

dar nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au 

participat au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-

a care nu au susținut evaluarea națională. 

Cererile de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de 

admitere dar nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au 

participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere dar, din 

diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care 

nu au susținut evaluarea națională, se depun la unitățile de învățământ de proveniență, în 

perioada 27-30 iulie 2020 (30 iulie ora 12.00). 

Candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la a doua etapă de 

repartizare în județul Bihor vor depune cererea de înscriere la sediul ISJ Bihor sau online la 

adresa de email contact@isjbihor.ro, în perioada 27-30 iulie 2020. 

 

Afișarea locurilor de înscriere, desfășurare/ echivalare și a graficului probelor de aptitudini 

sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă 

Înscrierea candidaţilor, pe baza Anexei la Fişa de înscriere, la liceele care 

organizează/ echivalează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

maternă/ modernă, se va realiza în data de 27 iulie 2020, respectând demersurile din prima etapă 

de admitere. 

- probe de aptitudini: - Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea  

                                  - Liceul Vocațional Pedagogic ,,Nicolae Bolcaș” Beiuș 

                                  - Liceul de Arte Oradea 

                                  - Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

                                  - Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Szent Laszlo” Oradea 
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                                  - Liceul Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea 

                                  - Liceul cu Program Sportiv ,,Bihorul ” Oradea 

                                  - Liceul Teologic Baptist ,,Emanuel” Oradea 

                                  - Liceul Teologic Penticostal ,,Betel” Oradea 

                                  - Liceul Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu” Oradea 

-probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă: 

        - Liceul Teoretic,,Ady Endre” Oradea  pentru limba și literatura maghiară maternă 

        - Liceul Teoretic,,Friedrich Schiller” Oradea pentru limba și literatura germană maternă 

        - Liceul Teoretic,,Jozef Kozacek” Budoi pentru limba și literatura slovacă maternă 

 Candidații se pot înscrie la o singură unitate de învățământ care organizează probe 

de aptitudini. 

Desfăşurarea/ echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă pentru a II-a etapă a admiterii: 

- 28 iulie 2020 - licee vocaţionale: profilul artistic, sportiv, pedagogic, teologic; 

- 29 iulie 2020 – limba maternă/ modernă: maghiară, germană, slovacă, engleză, spaniolă. 

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor 

de limbă maternă/ modernă pentru a II-a etapă a admiterii – 29 iulie 2020. 

 
Repartizarea pe locurile rămase libere a candidaților care au fost repartizați computerizat 
în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și 

a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în 
prima etapă de admitere dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, 

precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională 

În perioada 30 iulie – 3 august, repartizarea candidaților se va realiza în limita 

numărului maxim de 30 de elevi la clasă, cu respectarea, în toate cazurile, a criteriului 

referitor la media de admitere, precum și a priorității pentru candidații romi și candidații cu 

cerințe educaționale speciale (CES) şi pe baza opțiunilor completate în cererea de înscriere. 

În a doua etapă de 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, candidații romi și candidații cu CES își păstrează 

prioritatea pe locurile destinate acestora, care au rămas libere după soluționarea situațiilor 

speciale. 

În situația în care locurile alocate pentru candidații romi și candidații cu CES nu 

sunt ocupate de aceștia, ele vor fi repartizate celorlalți candidați care le solicită cu 

respectarea criteriului referitor la media de admitere. 

Repartizarea candidaților în învățământul liceal de stat, în etapa a doua de admitere pe 

locurile rămase libere în limita numărului maxim de 30 de elevi la clasă, se va realiza de către 

Comisia de admitere județeană și va fi publicată pe site-ul ISJ Bihor (www.isjbihor.ro). 

Candidații repartizați vor transmite/ depune dosarele de înscriere la unitățile de 

învățământ la care au fost repartizați, în perioada 4-7 august 2020. 


