
 

 

INFORMAŢII privind ADMITEREA ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI 

 
 

Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face pe baza opţiunii 

candidatului pentru  calificarea  profesională.  

Inscrierea se face conform Graficului de admitere in şcoala profesională de 3 ani, direct la 

Colegiu. 

Inscrierea preliminară se poate realiza on-line prin intocmirea Formularului de inscriere 

postat pe site-ul colegiului (www.cpvg.ro) sau direct la sediul școlii (str. Feleacului nr.1)  

Inscrierea se consideră realizată după depunerea documentelor de înscriere la sediul școlii 

Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani va fi afişată, 

conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul Colegiului 

Particular „Vasile Goldis” Arad.  

Inscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor este 

condiţionată de promovarea clasei a VIII-A. 

 

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani 

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă, pe 

baza portofoliului educaţional al elevului.  

            Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot face şi după 

finalizarea etapei a treia de admitere.  

Înscrierea candidaţilor se efectuează la sediul Colegiului in baza următoarelor acte: 

a) cerere tip de inscriere –se primește de la colegiu; 

b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea 

de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care se inscrie (este necesară prezentarea 

originalului pentru certificare);  

c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de 

capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;  

d) foaia matricolă pentru clasele  V- VIII   - original şi copie simplă  

e) fişa medicală 
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