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ADMITERE AN ȘCOLAR 2019 - 2020 

COMUNICAT SITUAȚII SPECIALE 
 
ÎN DATA  19 IULIE 2019 ȘI 22 IULIE 2019, COMISIA DE ADMITERE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI REZOLVĂ SITUAȚIILE SPECIALE, APĂRUTE DUPĂ REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ: 
 SITUAȚII MEDICALE SPECIALE (acte doveditoare – Certificat eliberat de Direcţia de 

Sănătate Publică; copie certificat de naştere/copie carte de identitate; copie 
adeverinţă cu media de admitere;  copia după anexa la fișa de înscriere); 

 SCHIMBURI DE ELEVI (copie certificat de naştere/copie carte de identitate; copie 
adeverinţă cu media de admitere;  copia după anexa la fișa de înscriere); 

 REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI (se va aduce o fotocopie a certificatelor de 
naștere; copie adeverinţă cu media de admitere;   copia după anexa la fișa de 
înscriere); 

 DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE 
DOMICILIU (copie certificat de naştere/copie carte de identitate; copie adeverinţă cu 
media de admitere;  copia după anexa la fișa de înscriere); 

 CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE 
COMPUTERIZATĂ A OPŢIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC. (copie certificat de 
naştere/copie carte de identitate; copie adeverinţă cu media de admitere;   copia după 
anexa la fișa de înscriere); 

 CCAANNDDIIDDAATTUULL  NNUU  AA  PPAARRTTIICCIIPPAATT  LLAA  RREEPPAARRTTIIZZAARREEAA  CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTĂĂ  (copie certificat 
de naştere/copie carte de identitate; copie adeverinţă cu media de admitere;   copia 
după anexa la fișa de înscriere); 

 CCAANNDDIIDDAATTUULL  AA  PPAARRTTIICCIIPPAATT  LLAA  RREEPPAARRTTIIZZAARREEAA  CCOOMMPPUUTTEERRIIZZAATTĂĂ,,  DDAARR  NNUU  AA  FFOOSSTT  
RREEPPAARRTTIIZZAATT(copie certificat de naştere/copie carte de identitate; copie adeverinţă cu 
media de admitere;  copia după anexa la fișa de înscriere); 

În situaţia în care vă încadraţi într-unul din cazurile speciale enumerate mai sus ( cu excepţia 
candidaților gemeni), veţi putea opta în data de 19 iulie 2019 și 22 iulie 2019 doar pentru 
unul din locurile rămase libere şi dacă media dumneavoastră de admitere este mai mare sau 
egală cu ultima medie de admitere corespunzătoare profilului şi liceului respectiv. 

Lista cu locurile libere va fi anunţată de ISMB la sediul şi pe site-ul instituţiei în data de 
18.07.2019. 

Cererile  se vor depune la Comisia de Admitere a Municipiului București, la sediul 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr. 19, sector 2, după următorul 
program: 

 19 iulie 2019 – între orele 900 – 1600 
 22 iulie 2019 – între orele 900 – 1600 

Lista cu repartizarea candidaților va fi afișată pe site-ul și la avizierul Inspectoratului Școlar al 
Municipiului București, în data de 23 iulie 2019, după ora 1700. 

 
Comisia Municipală de Admitere a Municipiului București 


