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ANUNȚ  

PRIVIND ETAPA DE REZOLVARE A SITUAȚIILOR SPECIALE APĂRUTE DUPĂ 

REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ DIN PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE DIN CADRUL 

ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023  

ÎN JUDEȚUL BIHOR  
 

La etapa de rezolvare a situațiilor speciale se pot înscrie doar: 

➢ Candidații care au participat la etapa computerizată din prima etapă de admitere 

➢ Candidații care au fost admiși la liceele vocaționale 

➢ Candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile speciale pentru romi 

➢ Candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile distinct alocate candidaților cu 

CES 

În vederea participării la etapa de rezolvare a situațiilor speciale, candidații trebuie ca, 

anterior participării la această etapă, să își depună dosarul de înscriere la unitatea de 

învățământ la care au fost repartizați computerizat sau la care au fost admiși, în perioada 15-20 iulie 

2022. 

Situațiile speciale se referă la: 

 Cazuri medicale speciale  

 Schimburi de elevi 

 Redistribuirea candidaților gemeni 

 Distribuire sau redistribuire pe locurile rămase libere pentru apropiere de domiciliu  

 Corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date computerizată a opțiunilor 

exprimate de elevi 

 

Situațiile speciale se rezolvă în data de 25 iulie 2022, respectându-se în toate cazurile 

criteriul referitor la media de admitere (media de admitere a candidatului este mai mare sau 

egală cu media de admitere a ultimului admis, prin repartizare computerizată la profilul, 

specializarea, clasa de la liceul/colegiul respectiv, fără a lua în considerare locurile suplimentare 

special acordate pentru candidații care au fost repartizați computerizat pe locurile speciale pentru 

romi și a celor care au fost repartizați computerizat pe locurile distinct alocate candidaților cu CES). 

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. 4.802/2010 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 fără 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. 
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Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ de către candidații care au primit 

rezoluție favorabilă în etapa de rezolvare a cazurilor speciale se face în perioada  26-27 iulie 2022 

 

Pentru a participa la această etapă, candidatul prin părinte/tutore/reprezentant legal 

instituit, depune la secretariatul ISJ Bihor în perioada 21-22 iulie (vineri până la ora 14.00) 

următoarele documente:  

 

SITUAȚIE MEDICALĂ SPECIALĂ: 

 

Cererea însoțită de: 

✓ Certificat eliberat de DSP Bihor 

✓ Copia certificatului de naștere/a cărții de identitate a candidatului 

✓ Copie a adeverinței cu media de admitere 

✓ Copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii 

care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă).  

 
SCHIMB ÎNTRE ELEVI (elevii trebuie să aibă aceeași medie de admitere) 

              Cererea însoțită de: 

✓ Copia certificatului de naștere/a cărții de identitate a candidatului 

✓ Copie a adeverinței cu media de admitere 

✓ Acordul scris al  părintelui/tutorelui/reprezentantul legal al candidatului cu care se dorește schimbul 

de loc  

✓ Copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au 

susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă). 

 

REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI 

 

               Cererea însoțită de : 

✓ Copia certificatului de naștere/a cărții de identitate a candidatului 

✓ Copie a adeverinței cu media de admitere 

✓ Copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii 

care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă). 
 

DISTRIBUIRE SAU DISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE 

DOMICILIU 

Cererea însoțită de: 

✓ Copia certificatului de naștere/a cărții de identitate a candidatului 

✓ Copie a adeverinței cu media de admitere 

✓ Copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii 

care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă). 

✓ În cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru romi, recomandare scrisă 

de apartenență la etnia romă, depusă și înregistrată de către părintele/tutorele/reprezentantul 

legal al candidatului de la unitatea de învățământ de la care provine candidatul până la data 

de 27 mai 2022 
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CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE 

COMPUTERIZATĂ A OPȚIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC (ERORILE PRODUSE DE 

OPERATORII DIN SISTEM ) 

Cererea însoțită de: 

✓ Copia certificatului de naștere/a cărții de identitate a candidatului 

✓ Copie a adeverinței cu media de admitere 

✓ Copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii 

care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă). 

 

În cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru romi, recomandare scrisă de 

apartenență la etnia romă, depusă și înregistrată de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al 

candidatului de la unitatea de învățământ de la care provine candidatul până la data de 27 mai 2022 

În cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia 

certificatului de orientare școlară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, 

emis de CJRAE Bihor, depus și înregistrat de părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului la 

unitatea de învățământ de la care provine candidatul până la data de 8 aprilie 2022. 

Se atașează acestui anunț, modelul de cerere 

                     COMISIA DE ADMITERE JUDEȚEANĂ BIHOR 


