
ANUNȚ 

În perioada 24 - 30 iulie 2019, Comisia de admitere județeană înscrie: 

 a) absolvenţii clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au 

participat la etapea computerizată a admiterii şi care, din diferite motive, nu s-au adresat 

comisiei de admitere judeţene în perioada 19-23 iulie şi solicită în acestă perioadă un loc în 

clasa a IX-a  

b) absolvenții clasei a VIII-a care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de 

admitere menţionate anterior  

(Conform art. 55, art. 61, art. 62 din ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010 și OMEN      

Nr. 4829 / 30.08.2018, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

şi profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020) 

 

Depunerea la Comisia de admitere județeană, a cererilor și documentelor justificative, 

de către părinții/ tutorii elevilor aflați în una din situațiile de la punctele a), b) se va face la 

Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Municipiul Ploiești, strada Aleea Godeanu, 

Nr.4, conform programului: 

 

- Miercuri, 24 iulie                9.30 – 16.00 

- Joi, 25 iulie                         9.30 – 16.00 

- Vineri, 26 iulie                    9.30 – 16.00 

- Sâbătă, 27 iulie                   9.30 – 12.00 

- Luni, 29 iulie                      9.30 – 16.00 

- Marți, 30 iulie                     9.30 – 16.00 

Afișarea la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova a deciziei Comisiei de admitere 

județene, referitoare la modul de soluționare a cererilor înregistrate - 1 august, ora 12.00 

 

Eliberarea adreselor de repartiție -  2 august (între orele 9.00-16.00) -  
 

 

Cererile tip de înscriere se găsesc pe site-ul www.isj.ph.edu.ro sau la Comisia de înscriere din 

cadrul Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”, Municipiul Ploiești. 

 

 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Prof. OPREA NICOLAE ANGELESCU 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE 

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană 

                   Inspector școlar, 

                                          Prof. Camelia Stroe-Bibescu 

 

http://www.isj.ph.edu.ro/


 

 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR  

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL 

ȘI PENTRU CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 

 

Candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2019-2020, pot depune dosarele de înscriere la sediul 

Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada  15 – 18 iulie 2019, astfel: 

 

 

Luni, 15 iulie                   14.00 – 18.00 

Marți, 16 iulie                  14.00 – 18.00 

Miercuri, 17 iulie               9.30 – 16.00 

                Joi, 18 iulie                         9.30 – 12.00 

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: 

 

a) cererea de înscriere;    

b) certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, 

în copie conform cu originalul (pentru autentificare trebuie prezentate 

documentele în original);  

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu 

subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;  

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);  

e) fişa medicală. 

 

 

 

                    Repartizarea candidaților se va face în ședință publică, în data de                                         

                                                   19 iulie 2019, ora 12.00. 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Prof. OPREA NICOLAE ANGELESCU 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE 

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană 

                   Inspector școlar, 

                                               Prof. Camelia Stroe-Bibescu 


