
 

 
 

 

 

 Dosarul pentru înscrierea în clasa a IX-a, promoţia 

2019 va cuprinde următoarele acte:  

- cerere de înscriere eliberată de secretariatul colegiului; 

- cartea de identitate (dacă este cazul) şi  certificatul de naştere în 

copie; 

- adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 

 - foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei 

generale V-VIII); 

- copie buletine părinţi, hotărâre de divorţ unde este cazul;  

 - fişa medicală (aviz epidemiologic – vaccinuri). 

 
Art.53. (1) În perioada 15-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare 

la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în 

original. 

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării 

computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, 

pe baza actelor mai sus menţionate. 

 (3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendar, nu îsi depun 

dosarele de înscriere, se consideră retrasi, iar locurile corespunzătoare sunt 

declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de 

către comisia judeţeană de admitere. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de 

comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea 

cazurilor speciale. 

(4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere 

judeţene, până la data de 18 iulie 2019, situaţia locurilor rămase libere în urma 

neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. 

  
 Notă: Extras din  Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

 

 

 



 
 

Programul pentru înscrierea 

în clasa a IX-a,  

promoţia 2019 - 2020 este 

următorul: 

 
Luni, 15 iulie 2019, orele 800 – 1600 

Marţi,16 iulie 2019, orele 800-1600 

Miercuri, 17 iulie 2019,  
orele 1430 - 1700 

Joi, 18 iulie 2019, orele 800 – 1600 

 

 
Notă: Miercuri, 17 iulie 2019 la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” 

Bacău se desfăşoară proba scrisă din cadrul examenului de titularizare 2019. 
 


