
 

 

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. 
 

 Incepând cu acest an școala noastră participă la 

repartizarea computerizată a elevilor de clasa a 

VIII-a, cursuri de zi, având următoarele coduri: 
 

-Filiera teoretică,profil Umanist, Filologie -cod 207 

-Filiera tehnologică, profil Servicii, Tehnician în 

activități economice -cod 208 

Pentru locurile rămase libere după repartizare 

înscrierea se va face la sediul școlii. 

 

Inscrierea se consideră realizată după depunerea 

documentelor de înscriere la sediul școlii 

1.  Certificat de naştere – Original şi Copie simplă; 

2.  Carte de identitate – Original şi Copie simplă; 

3.  Foaia matricolă – Original şi Copie simplă; 

4.  Fişa galbenă pentru clasa a IX-a, cursuri de zi; 

5.  Adeverință cu notele la Evaluarea Națională  

6.  Adeverinţă medicală de la medicul de familie  

(boli în evidenţă, vaccinuri); 

7. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson; 

8. Dosar plic 

 

B .   CURSURI  FRECVENȚĂ  REDUSĂ 

ȘI  SERAL 
 

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 

  1. Certificat de naştere – Original şi Copie simplă; 

  2. Carte de identitate – Original şi Copie simplă; 

  3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) –  

      Original şi Copie simplă; 

  4. Actul de studii – Original şi Copie simplă; 

  5. Foaia matricolă – Original şi Copie simplă; 

  6. Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 

  7. 2 poze ¾ pentru carnetul de elev şi ecuson; 

  8. Chitanţa privind plata taxei de şcolarizare; 

  9. Dosar plic 

 

 

 

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  
MINISTERUL EDUCAŢIEI  

CCOOLLEEGGIIUULL  PPAARRTTIICCUULLAARR  „„VVAASSIILLEE  GGOOLLDDIIŞŞ””  AARRAADD  
C.F. 29602616,  AARRAADD,,  ssttrr..  FFeelleeaaccuulluuii,,  nnrr..  11,,  tteell..  //ffaaxx..00004400//225577//225566339944  

EE--MMaaiill::  ccppvvggaarraadd@@yyaahhoooo..ccoomm,,  wwwwww..ccppvvgg..rroo  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpvg.ro/
mailto:cpvgarad@yahoo.com,%20www.cpvg.ro

