
 

ANUNȚ 

Admitere 2022-2023 

                                                       ETAPA a II-a 
 

 

          În perioada 1 – 5 AUGUST 2022, Comisia de admitere județeană repartizează 

candidații care:                                                      

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

care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen  

- candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de 

aptitudini în etapa a doua 

- candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 

sau limba maternă în etapa a doua 

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

admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a 

candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile 

distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă 

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

admitere 

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

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct 

alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea de 

locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 

 

                                                       Perioada: 1-5 august 2022 

     -primirea cererilor: 1-3 august 2022 

            -soluționarea cererilor: 4-5 august 2022 

 
(Conform art. 54 și art. 66 din OMECTS Nr. 4802/31.08.2010, a OME Nr.5150/30.08.2021 

privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2022-2023) 

 

 

PROGRAM: 

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

către elev și părinte/tutore/reprezentant legal, în perioada 1-3 august 2022, la Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova, Strada Democrației, Nr. 35, Ploiești, telefon 0244577699, astfel: 

 

- Luni, 1 august 2022 - 9.00 – 16.00 

- Marți, 2 august 2022 - 9.00 – 16.00 

- Miercuri, 3 august 2022 - 9.00 – 16.00 



 

5 august 2022 - Afișarea la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova a deciziei 

Comisiei de admitere județene, referitoare la soluționarea cererilor de repartizare în 

învățământul liceal de stat.  

 

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

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

Prof. ILONA CORNELIA RIZEA 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE 

 

 

 

 

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană 

                   Inspector școlar, 

                                          Prof. Camelia Stroe-Bibescu 

 

 

 

 

 

 

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


ANEXA 1 

 

CANDIDAȚII care: 

- au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele 

de înscriere în termen  

- au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini în etapa a doua 

- au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau limba maternă în etapa 

a doua 

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

motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru 

rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de 

învățământ de masă 

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

 

-cerere-tip (Anexa 3) 

-copie certificat de naștere, copie carte de identitate a elevului/elevei; 

-copie adeverință cu media de admitere/ copie foaie matricolă; 

-copie CI – părinte/ tutore/ reprezentant legal;  

-acordul scris privind cererea de repartizare la liceu, al părintelui care nu este prezent, însoțit de copia CI. 


