
 

ADMITERE AN ȘCOLAR 2020 - 2021 

COMUNICAT REFERITOR LA SITUAȚIILE SPECIALE 

 

ÎN DATA  22 IULIE 2020 ȘI 23 IULIE 2020, LA COMISIA DE ADMITERE A JUDEȚULUI 

CONSTANȚA SE DEPUN CERERILE PENTRU REZOLVAREA SITUAȚIILOR SPECIALE, APĂRUTE DUPĂ 

REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ: 

• SITUAȚII MEDICALE SPECIALE  

➢ Cererea va fi însoțită de următoarele documente: 

- certificat eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Constanța; 

- copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei;  

- copie adeverinţă cu media de admitere de la unitatea de învățământ;  

- copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și 

elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limbă modernă). 

 
• REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI  
➢ Cererea va fi însoțită de următoarele documente, pentru fiecare dintre frați: 

- copie certificat de naştere/copie carte de identitate;  

- copie adeverinţă cu media de admitere;  

- copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și 

elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba modernă). 

 

• DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE 
DOMICILIU DINTR-O LOCALITATE ÎN ALTA 

➢ Cererea va fi însoțită de următoarele documente: 

- copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei;  

- copie adeverinţă cu media de admitere;  

- copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și 

elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba modernă). 

 
 

• CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE COMPUTERIZATĂ A 
OPŢIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC. (erorile produse de operatorii din sistem) 

➢ Cererea va fi însoțită de următoarele documente: 

- copie certificat de naştere/copie carte de identitate a elevului/elevei;  

- copie adeverinţă cu media de admitere;  

- copia după anexa la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut/echivalat probe de aptitudini și 

elevii care au susținut/echivalat cunoștințe de limba maternă/modernă). 

 

 

 



 

Cererea, însoțită de documentele specifice fiecărei situații speciale prezentate mai sus, se va 
depune în atenția Comisiei Județene de Admitere la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, 
strada Mihai Eminescu , Nr. 11, Constanța 

 
ATENȚIE! Completarea cererii cu codurile liceelor/colegiilor se va face respectând Lista cu 

locurile libere care va fi postată de ISJ CONSTANȚA  pe site-ul instituţiei în data de 21.07.2020,  
 

Lista cu repartizarea candidaților va fi afișată pe site-ul și la avizierul Inspectoratului Școlar 
Județean Constanța, în data de 24 iulie 2020, după ora 1800. 

FOARTE IMPORTANT! 

CONFORM CALENDARULUI, ÎN PERIOADA 13-20 IULIE 2020 SE DEPUN DOSARELE DE 
ÎNSCRIERE LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL UNDE A FOST REPARTIZAT FIECARE 
ABSOLVENT AL CLASEI A VIII-A. 

ANEXA 1 – Declarație pe proprie răspundere 
ANEXA 2 - Cerere situații speciale învățământ liceal de stat 
ANEXA 3 - Cerere situații speciale învățământ profesional de stat și învățământ dual 

 

 

 
Comisia Județeană de Admitere - Constanța 

 
 


