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ÎNSCRIERE CLASA a IX-a
• În perioada 15 iulie – 20 iulie 2022, absolvenţii clasei a VIII-a
depun, la unităţile şcolare la care au fost repartizați, dosarele de
înscriere cuprinzând actele de studii în original.
• Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) pentru elev, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de
naştere în original și în copie xerox care va fi certificată în conformitate
cu originalul de către angajatul unității de învățământ cu astfel de
competențe.
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea
Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale;
e) fişa medicală din care să reiasă istoricul vaccinării elevului;
f) cărți de identitate părinți – copie Xerox
g*) hotărâre de divorț a părinților care să ateste cui îi este încred ințat
minorul (unde este cazul);
h*) în cazul custodiei commune sau a părinților necăsătoriți, declarația
celuilalt părinte că este de accord cu înscrierea minorului la Colegiul
Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești (unde este cazul).
 Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de
înscriere, se consideră Retraşi

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA a IX-a
VINERI
15 IULIE 2022

LUNI
18 IULIE 2022

MARȚI
19 IULIE 2022

MIERCURI
20 IULIE 2022

orele 10.00-18.00

orele 08.00-16.00

orele 10.00-18.00

orele 08.00-12.00

Director,
Prof. Laura Elena Pandelache

Extras din GHIDUL CANDIDATULUI 2022- ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
LICEAL
Art. 2 (1)Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2022-2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
(16)Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ liceal la care au fost admişi
candidaţii se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul liceal
pentru anul şcolar 2022-2023. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă
este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de
către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe
(17)Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au
depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care
nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar,
din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de
admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 20222023.
(18)Repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (17) în a doua etapă de admitere în
învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 20222023 se
realizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul
ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi
comunicată unităţilor de învăţământ.
Art.53. (1) Absolvenții își depun, la unitățile şcolare la care au fost declarați admişi, dosarele de
înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la licee a candidaților declarați admişi în urma repartizării computerizate se
efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în
conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ cu astfel de competențe.
c) adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clas a a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

