
 

Nr.  8009/21.07.2021 

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 

REZOLVAREA SITUAȚIILOR SPECIALE 

 

În perioada 9 – 11 august 2021, Comisia Județeană de Admitere rezolvă situațiile speciale apărute după 
cele două etape de repartizare computerizată. 

 În toate cazurile speciale enumerate mai jos, candidatul va fi repartizat pe unul din locurile rămase 
libere, dacă media de admitere a acestuia este mai mare sau egală cu ultima medie de admitere 
corespunzătoare profilului şi liceului respectiv.  

 Lista cu locurile libere va fi anunţată de Inspectoratul Școlar Județean Galați pe site-ul instituţiei în data 
de 09.08.2021. 

 Cererile se vor depune la secretariatul Inspectoratului Şcolar Județean Galați, până la data de 09 august 
2021 inclusiv, în intervalul orar 9.00 – 15.00. 

 Lista cu repartizarea candidaților va fi afișată pe site-ul și la avizierul Inspectoratului Școlar Județean 
Galați, în data de 11 august 2021, după ora 14.00. 

 

 

Acte necesare: 
 Cerere de înscriere la etapa de admitere – cazuri speciale; 
 Certificat eliberat de Direcţia de Sănătate Publică; 
 Copie certificat de naştere/copie carte de identitate;  
 Copie adeverinţă cu media de admitere; 
 Copie după anexa la fișa de înscriere.  

 

Acte necesare: 
 Cerere de înscriere la etapa de admitere – cazuri speciale; 
 Copie certificat de naştere/copie carte de identitate; 
 Copie adeverinţă cu media de admitere;  
 Copie după anexa la fișa de înscriere. 

 

Acte necesare: 
 Cerere de înscriere la etapa de admitere – cazuri speciale; 
 Copie a certificatelor de naștere;  
 Copie adeverinţă cu media de admitere; 
 Copia după anexa la fișa de înscriere. 

SITUAȚII MEDICALE SPECIALE 

REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI 

SCHIMBURI DE ELEVI 



 
 

 
Acte necesare: 

 Cerere de înscriere la etapa de admitere – cazuri speciale; 
 Copie certificat de naştere/copie carte de identitate; 
 Copie adeverinţă cu media de admitere; 
 Copie după anexa la fișa de înscriere. 

 

 
Acte necesare: 

 Cerere de înscriere la etapa de admitere – cazuri speciale; 
 Copie certificat de naștere/copie carte de identitate; 
 Copie adeverință cu media de admitere; 
 Copia după anexa la fișa de înscriere. 

 

 

Acte necesare: 
 Cerere de înscriere la etapa de admitere – cazuri speciale; 
 Cerere privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate; 
 Situația școlară din România, acolo unde este cazul, în original; 
 Situația școlară din străinătate, în copie, și traducerile autorizate (fără legalizare notarială) pentru 

fiecare an școlar; în situații excepționale, se vor depune traduceri autorizate doar pentru ultimul an școlar 
absolvit; 

 În cazul în care nu există documente din care să reiasă situația școlară pentru o anumită perioadă, se va 
depune o declarație notarială, în original, pe propria răspundere de către părinte/tutore legal instituit care 
să ateste acest lucru; 

 Copie după certificatul de naștere al elevului audient și copie după cartea de identitate, acolo unde este 
cazul. 

 

 

Președinte Comisia Județeană de Admitere Galați, 

Inspector Școlar General-Adjunct, 

Prof. Carmen Necula-Vijelie 

DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE 
DOMICILIU 

CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE COMPUTERIZATĂ A 
OPȚIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC. 

CANDIDATUL CARE A STUDIAT ÎN STRĂINĂTATE 


