
ANUNȚ 

 

În perioada 19-23 iulie 2019, Comisia de admitere județeană: 

a) Rezolvă situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale 

speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau 

redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori 

de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. 

b) După rezolvarea situațiilor speciale, Comisia de admitere județeană repartizează pe 

locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu 

şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei 

care, din diferite motive, nu au participat la repartizarea computerizată 

c) Cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate 

şi, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a.  

Pentru aceşti absolvenţi, la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul 

doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România.   

 

(Conform art. 54 și art. 66 din ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010 și 

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

şi profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020) 

 

PROGRAM: 

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), c), în perioada: 

 

- Vineri, 19 iulie - 9.30 – 16.00 

- Luni, 22 iulie - 9.30 – 16.00 

 

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

județene, referitoare la rezolvarea situațiilor speciale înregistrate, în data de  23 iulie 2019. 

 

Precizare: toate documentele justificative medicale vor fi vizate de către Direcția de Sănătate 

Publică Prahova 

 

Cererile tip de înscriere se găsesc pe site-ul www.isj.ph.edu.ro sau la sediul ISJ Prahova. 

 

 

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 2017-2018, pot depune dosarele de înscriere la sediul 

Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada  18 – 19 iulie 2017, astfel: 

 

 

Marți, 18 iulie                  9.30 – 16.00 

Miercuri, 19 iulie             9.30 – 16.00 

 

 

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                                         

                                    21 iulie 2017, ora 13.00. 

 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Prof. OPREA NICOLAE ANGELESCU 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE 

 

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană 

                   Inspector școlar, 

                                          Prof. Camelia Stroe-Bibescu 
 


