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PRECIZÄRI PRIVIND SITU A�IILE SPECIALE APARUTE DUPÁ ETAPA DE 

REPARTIZARE COMPUTERIZAT 

In onfomitate cu O.M.E. nr. 5150 30.08.2021. in perioada 21.22 �i 25 iulie 2022. 

Comisia de admiter judeteand ezolvà situatiiie speviale ap�rute dup� etapa de repartizare computerizatà. 

ATENTIE! 

Situariile speriale prevàzute la Ar.i4 alin (1) din Metodologia de organizare �i dest�surare 
a admiterii în înn�j�mntul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 sunt urmåtoarele: 

Sinuaii medicale spaciale: 
Schimburi de elevi: 
Redistribuirea candida�ilor gemeni: 
Distribuirea sau redistribuirea pe locurile r�mase libere. pentru apropier de domiciliu: 

Corectarea unor erori de transeriere gre_it� în bza de date computerizat� a opjiunilor exprimate de 

elevi (erori produse de operatorii de sistem). 

In situa�ia de rezolvare a situa�iilor speciale. candida�ii gemeni triple�ì se pot distribui de 

catre comisiile de admitere judejene în clasa celui cu madia mai mare sau invers tàrà raportarea la maedia 

ultimului admis la specializarea la care se solicit� radistribuirea. la cererea pårinmelui tutorelui 

reprezentantului legal al elevului. 

Solicitàrile pentru ezolvarea situa�iilor speciale se depun la Comisia Judetean� de Admitere 

din judejul Mehedini in zilele de 21 _i 22 iulie 2022. înso�ite de urm�toarele documente: 

Pentru situa�iile medicale speciale, cererea va fi înso�it� de urm�toarrle dorumente: 

certiticat eliberat de Direc�ia de S�n�tate Public�: 

copie certificat de na_tere copie carte de identitate a elevuiui elevei: 

copie adeverin�à cu media de ddmitere: 

copie dup� anexa la fi_a de înscriere ( pentru elevi care au sus�inut echivalat probele de 

aptitudini _i elevii care au sus�inut echivalat probele de veriticarr a cuno_tintelor de limbd 

modern�). 

Pentru schimburi de elevi. cererea va ti înso�ità de urm�toarele documente: 

copie certiticat de na_tere copie carte de identitate a elevului elevei: 

copie adeverin�à cu media de admitere: 
copie dup� anexa la ti_a de înscriere(pentru elevii care au sus�inut echivalat probele de aptitudini 
_i elevii care au sus�inut echivalat probele de veriticare a cuno_tintelor de limbà madernà) 
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Pentru redistribuirea candida�ilor gemeni, cererea va fí înso�it� de urmätoarele documente: 
copie certificat de na_tere/ copie carte de identitate pentru elevi/eleve; 

copie adeverin� cu media de admitere; 
copie dup� anexa la fi_a de înseriere (pentru elevii care au sus�inut/echivalat probele de aptitudini 
_i elevii care au sus�inut/ echivalat probele de verificare a cuno_tin�elor de limb� modern�). 

Pentru distribuirea sau redistribuirea pe locurile r�mase libere, pentru apropiere de domiciliu 
cererea va fi înso�it� de urm�toarele documente: 

copie certilicat de na_tere/ copie carte de identitate a elevului/elevei; 
copie adeverint� cu media de admitere; 
copie dupã anexa la fi_a de înscriere ( pentru elevii care au sustinut/ echivalat probele de 
aptitudini �i elevii care au sus�inut/ echivalat probele de verificare a cuno_tin�elor de limb� 
modern�). 

Pentru corectarea unor erori de transcriere gre_itä în baza de date computerzat� a optiunilor 
exprimate de clevi (erori produse de operatorii de sistem), cererea va fi însoit� de urmätoarele 
documente: 

copie certificat de na_tere/ copie carte de identitate a elevului/elevei; 
copie adeverin�� cu media de admitere; 
copie dup� anexa la fi_a de înscriere( pentru elevii care au sus�inut/ echivalat probele de aptitudini 
_i elevii care au sus�inut/ echivalat probele de verificare a cuno_tin�elor de limb� modern�). 

Cererea, înso�it� de documentele specifice fic�rei dintre situa�iile speciale prezentate mai sus, va fi 
depusä la Comisia Judetean� de Admitere din jude�ul Mehedin�i, astfel 

la sediul Inspectoratului ^colar Jude�ean Mehedin�i, în zilele de 21 _i 22 iulie 2022, în intervalul 

orar 09:00 -13 :00, strada Decebal nr.23 
prin transmitere, în format electronic la adresa de e-mail secretariat.isi@mh.edu.ro, cu 

subiectul Admitere situa�i speciale 2022, pân� la data de 22 iulie orele 13:00. 
Documentele transmise online vor fi înso�ite de o declara�ie pe propria r�spundere a 
p�rintelui/reprezentantului legal,declara�ie ata_at� prezentei note. 

IMPORTANT! 

Candida�ii care au fost repartiza�i computerizat, dar nu _i-au depus dosarele de înseriere în termen 
si cadida�ii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizat�, dar din diferite motive, nu 
au fost repartiza�i computerizat, precum _i absolventii clasei a VIll-a care nu au sus�inut evaluarea na�ionalä 
se repartizeazá în a doua etap� de admitere în învä�ämântul liceal, conform procedurii elaborat� de comisia 
judejean� de admitere, postat� pe site-ul Inspectoratului ^colar Judetean Mehedin�i. 

Pre_edinte Comisia Judetean� de Admitere, 

Inspector $colar Geferal Adjunet, Membrii Comisia Jude�ean� de Admitere, 

Prof. Cristian Flurín HARC�U 
Prof. Livia MARINESCU 
Prof. Claudiu 1ORDACHE 

Str. Decebal, Nr. 23, Dr.Tr. Severin, 220110 
Telefon: 0252 315579, fax: 0252 31223, www.mh.edu.ro, 
Mait: secretariat.isj@mh.edu.ro, isi Disj.mh.edu.ro 


