
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Iaşi 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

Nr. 4744/13.07.2020 

Etapa de rezolvare a situaţiilor speciale apărute după repartizarea computerizată 

la admiterea în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2020-2021 

În zilele de 22, 23 şi 24 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute 

după etapa de repartizare 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. 

Depunerea cererilor şi a documentelor specifice, în format scanat, se va realiza online la adresa 

admliceu.cazurispeciale2020.is@gmail.com, în perioada 22-24 iulie 2020, cu precizarea că, în data de 24 iulie 

2020, termenul limită de transmitere este ora 10:00. Pentru documentele transmise electronic, Comisia 

Judeţeană de Admitere va transmite confirmarea de primire în următoarele intervale orare: 

• 22 iulie 2020, în intervalul 15:00 -16:00 
• 23 iulie 2020, în intervalul 15:00 -16:00 
• 24 iulie 2020, în intervalul 10:00 -11:00 

În situaţia în care nu v-a fost transmisă confirmarea primirii documentelor vă rugăm să semnalaţi 

telefonic la numărul 0374 201 423. 

De asemenea, cererile şi documentele specifice pot fi depuse şi la sediul I.S.J. Iaşi, corp C, după 

următorul program: 

• 22 iulie 2020, în intervalul 09:00 -12:00 
• 23 iulie 2020, în intervalul 09:00 -12:00 
• 24 iulie 2020, în intervalul 09:00 -11:00 

► Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele: 

a) cererea de înscriere; 
b) certificatul de naştere ( original şi copie), şi cartea de identitate ( dacă este cazul); 
c) cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal; 
d) adeverinţă cu notele şi media la Evaluare Naţională clasa a VIII-a. 

Repartizarea se va face în data de 24 iulie 2020, ţinând cont de criteriile prevăzute de metodologia 

specifică în vigoare, în baza hotărârilor comisiei de admitere judeţene. 
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• MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

Notă: Extras din Ordinul M.E.N. nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desf'aşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 
(7) După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale prevăzute la art. 
54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 
şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, 

respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, rară a depăşi numărul maxim de 30 de 

elevi la clasă. 

(8) Criteriul referitor la media de admitere, menţionat la alin. (7), se referă la media de admitere a ultimului 
admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s
au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă. 

(9) Prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 4.802/201 O privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 
pentru anul şcolar 2011-2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot 
redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare 
sau invers rară raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea 
părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care prin redistribuirea candidaţilor 
gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(12) Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de 
înscriere în termen şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima 
etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de 
admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile 
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021. 
(121) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) se repartizează absolvenţii clasei a VIII-a care nu 
au susţinut evaluarea naţională şi cărora ~- _,___- calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 
la prezentul ordin. * ❖-?>, ~'<l-al3 0,," 
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Doamnă Inspector Şcolar General, 

Subsemnatul(a) domiciliat ---------------------
în localitatea str. nr. ------------ ---------------

___ , judeţ ______ , nr. telefon ________ , în calitate de părinte I tutore 

legal, vă rog să aprobaţi rezolvarea situaţiilor speciale a fiului/fiicei meu/mele: 

În urma repartizării computerizate 2020, acesta/aceasta a fost repartizat la 

profil 

_________________ , cod .............. , media de admitere ____ , ş1 

solicit redistribuirea acestuia/acesteia la -------------------

din următoarele motive : -------------------------

Data, Semnătura, 


