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ÎNSCRIERE CLASA A IX A  - 2018-2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

Dosarul de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi În perioada 3 - 4 iulie 

2018, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, 

dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.  

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării 

computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de 

învăţământ, pe baza următoarelor acte :  

a) cererea de înscriere; (de la unitatea școlară unde a fost admis) 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie 

legalizată; (la LTNB nu se legalizeaza) 

 c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din 

clasa a VIII-a; (de la scoala unde a absolvit ultima clasa) DACA AU PARTICIPAT 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 

(de la scoala unde a absolvit ultima clasa) 

 e) fişa medicală. (adev. medicala de la medicul de familie) 

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de 

înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate 

neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către 

comisia judeţeană de admitere.  

Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe 

locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. 
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PROGRAM DE  ÎNSCRIERE 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL AN ȘCOLAR 

2018-2019 

 

ZIUA INTERVALUL ORAR 

3 IULIE 2018 8 - 16 

4 IULIE 2018 8 - 16 
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