
 

 

INFORMAŢII privind ADMITEREA ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

 
 

A .   CLASA  a IX-a  -CURSURI DE ZI 

 

 Inscrierea în învăţământul liceal a candidaţilor este 

condiţionată de promovarea clasei a VIII-A si de 

participarea la evaluarea națională. 
 

 Școala noastră, fiind unitate de învățământ 

particulară, nu primește cod pentru înscrierea 

elevilor și ca urmare nu participă la repartizarea 

computerizată. In aceste condiții, înscrierea 

candidaţilor are loc direct la sediul Colegiului: 

Arad, strada Feleacului nr.1, in baza următoarelor 

acte:  

1. Cerere de înscriere – se primeşte de la Colegiu; 

2. Certificat de naştere – Original şi Copie simplă; 

3. Carte de identitate – Original şi Copie simplă; 

4. Foaia matricolă – Original şi Copie simplă; 

5. Fişa galbenă pentru clasa a IX-a; 

6. Adeverință cu notele la Evaluarea Națională 

7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie  

(boli în evidenţă, vaccinuri); 

8. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson; 

9. Dosar plic 

Notă: 

Elevii de gimnaziu corigenți, care nu au putut 

participa la Evaluarea națională, se pot înscrie  

in clasa a IX-a liceu, după susținerea examenelor de 

corigență, în baza documentelor prezentate mai sus 

+ Adeverință care să confirme faptul că nu au 

participat la Evaluarea Natională datorită faptului 

că au fost corigenți. 

B .   CURSURI  FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 

Inscrierea candidaţilor se face direct la sediul 

Colegiului: Arad, strada Feleacului nr.1, in baza 

următoarelor acte:  

1. Cerere de înscriere – se primeşte de la Colegiu; 

2. Certificat de naştere – Original şi Copie simplă; 

3. Carte de identitate – Original şi Copie simplă; 

4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – 

Original şi Copie simplă; 

5. Actul de studii – Original şi Copie simplă; 

6. Foaia matricolă – Original şi Copie simplă; 

7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 

8. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson; 

9. Chitanţa privind plata taxei de şcolarizare; 

10. Dosar plic 

 

 

Înscrierile se fac începând cu data de 18 iunie 2018 
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