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CALENDAR înscrieri CLASA  a IXa  2021-2022 

 a CANDIDAȚILOR  REPARTIZAȚI  în prima etapa a admiterii 

la LICEUL TEORETIC PAVEL DAN 

  

 

Conform  Art. 53  al. (1) din Metododogia de organizare și desfășurare a admiterii  în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar  2021-2022 în perioada 25-28 iulie 2021, candidații 

repartizați în prima etapă a admiterii depun/transmit , la unitățile școlare  la care au fost declarați 

admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original/scanate (depunerea 

documentelor originale fiind obligatorie în primele două săptămâni de la reluarea cursurilor) 

 

Data Interval orar 

Duminică, 25.07.2021 9.00-12.00 

Luni, 26.07.2021 9.00-15.00 

Marți, 27.07.2021 9.00-15.00 

Miercuri, 28.07.2021 9.00-15.00 

 

I. Pentru depunerea dosarelor - prezență fizică 

  Elevii declarați admiși vor fi însoțiți la înscriere de un părinte/tutore legal și vor prezenta: 

• Dosar plic pe care este menționat numele (inițiala tatălui) prenumele elevului  și specializarea 

la care este admis 

• Cerere de înscriere  (formular  din unitate) 

• Carte de identitate a elevului (original și copie) 

• Certificatul de naștere al elevului ( original și copie) 

• Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; 

• Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) 

• Fișa medicală 

 

II. În situația transmiterii dosarelor – electronic  ( situații excepționale  de candidați aflați în 

spital sau în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2) documentele  

prevăzute însoțite de declarația-tip pe propria răspundere vor fi scanate și transmise la adresa de email 

pavel.dan.ct@gmail.com  cu subiectul Inscriere clasa aIXa , depunerea documentelor originale fiind 

obligatorie în primele două săptămâni ale anului școlar 2021-2022. 

 

Candidații care în perioada 25-28.07.2021 nu își depun  dosarele de înscriere, se consideră 

retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea 

cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de 

comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.  

 

Președinte comisie de admitere 

 Daniela Cristina POPA 
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