
ANUNȚ 

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 

În perioada 24 - 30 iulie 2020, Comisia de Admitere Județeană primește cereri de 

înscriere de la: 

a) candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au 

depus/ transmis  dosarele de înscriere în termenul precizat de calendar  

b) candidații care au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, 

din diferite motive, nu au fost repartizați 

c) candidații care nu au  participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere  

d) absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională 

e) candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului școlar 2020-2021 

 

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), d) se va face 

la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Municipiul Ploiești, Strada Democrației, Nr.35, 

conform programului: 

 

- Vineri, 24 iulie                    9.00 – 14.00 

- Luni, 27 iulie                       9.00 – 15.00 

- Marți, 28 iulie                     9.00 – 15.00 

- Miercuri, 29 iulie                9.00 – 15.00 

- Joi, 30 iulie                          9.00 – 15.00 

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR SE 

FACE PE INTERVALE ORARE, ASTFEL: 

Vineri, 24 iulie 2020 

                     

Interval orar Tranșe de medii 

9.00 – 10.00 8,11 – 8,76 

10.00 – 11.00 7,78 – 8,09 

11.00 – 12.00 7,36 – 7,73 

12.00 – 13.00 7,06 – 7,34 

13.00 – 14.00 6,81 – 7,05 

 

Luni, 27 iulie 2020   

                  

Interval orar Tranșe de medii 

9.00 – 10.00 6,37 – 6,79 

10.00 – 11.00 6,05 – 6,30 

11.00 – 12.00 5,85 – 5,99 

12.00 – 13.00 5,76 – 5,82 

13.00 – 14.00 5,59 – 5,74 

14.00 – 15.00 5,38 – 5,58 

 



 

Marți, 28 iulie 2020 

Interval orar Tranșe de medii 

9.00 – 10.00 5,19 – 5,37 

10.00 – 11.00 5,01 – 5,18 

11.00 – 12.00 4,75 – 4,99 

12.00 – 13.00 4,46 – 4,74 

13.00 – 14.00 3,95 – 4,44 

14.00 – 15.00 2,71 – 3,90 

 

Miercuri, 29 iulie 2020   

- candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar 

care nu și-au depus/ transmis  dosarele de înscriere în termenul precizat de 

calendar 

- candidații care nu au  participat la repartizarea computerizată în prima etapă de 

admitere 

 

Joi, 30 iulie 2020  

 

- absolvenții clasei a VIII-a care NU au susținut evaluarea națională 

- candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului școlar 2020-2021 

 

Afișarea pe site și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova a deciziei Comisiei de 

Admitere Județene, referitoare la modul de soluționare a cererilor înregistrate – în perioada                      

31 iulie–3 august 2020. 

 

Eliberarea adreselor de repartiție – 3 august 2020 (între orele 10.00-15.00) – 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Municipiul Ploiești, Strada Democrației, Nr.35 
 

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

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: 

a) cererea de înscriere   

b) certificatul de naştere – candidat - copie 

c) cartea de identitate – candidat, părinte/ tutore - copii  

d) adeverinţă cu notele şi media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a 

- copie 

e) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a - copie 

f) fişa medicală - copie 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Prof. CONSTANTIN PISĂU 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană 

                   Inspector școlar, 

                                          Prof. Camelia Stroe-Bibescu 
 

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

