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Nr. G i I U ()f.cRIJdj 

PRIVIND ADMITEREA iN iNVATAMANTUL LICEAL SERAL 

A Mn.1STEIU!L v EDl!CAT!EI 

$1 CU FRECVENTA REDUSA, CLASA A IX-A, iN ANUL $COLAR 2021-2022 

PENTRU CANDIDATll DIN SERllLE ANTERIOARE CARE iMPLINESC VARTA DE 18 ANI 

PANA LA DATA iNCEPERll CURSURILOR ANULUI $COLAR 2021-2022 

~ Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din serile 
anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului 
~colar 2021-2022, se va face la centrul special de fnscriere din cadrul lnspectoratului 
$colar judetean Dolj, camera 103. 

~ Depunerea dosarelor de lnscriere se face i'n perioada 26 - 30 iulie 2021, intre orele 
09 - 13, la centrul mentionat. 

-,.. Dosarul trebuie sa conpna urmatoarele acte: 

a) Cererea de inscriere; 

b) Certificatul de na~tere, cartea de identitate ~i, dupa caz certificatul de 

casatorie in copie conform cu originalul; 

c) Adeverinta cu notele $i media generala obtinute la Evaluarea Nationala/ 

tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naponale/ examenul de 

capacitate, dupa caz; 

d) Foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul obligatoriu a 

mediei generale ); 

e) Fi~a (adeverinta medicala). 

~ Repartizarea candidatilor se face, in doua etape: 

in prima etapa sunt repartizati, In ordinea descrescatoare a mediilor de admitere 
~i a optiunilor, candidatii care au suspnut Evaluarea Nationala/ tezele cu subiect unic din 
clasa a VIII-a/ testele nationale/ examenul de capacitate. 

In a doua etapa sunt repartizati, pe Jocurile ramase libere, 1n ordinea 
descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor a V -a - a VIII-a, candidatii care NU au 
participat la Evaluarea Nationala/ tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naponale/ 
examenul de capacitate. 



   

  

    

  
  
  

  

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2021-2022 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL, FRECVENŢĂ 

REDUSĂ  

 

(repartizare în perioada 05-07 august) 

 

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul - specializarea Nr. locuri 

 

1 

Liceul ”Matei Basarab” Craiova 

filiera teoretică - profil uman - cursuri frecvenţă redusă 

filologie 28 

 

 

2 

 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electric 

tehnician în instalații electrice 28 

 

 

3 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul mecanică 

tehnician transporturi 28 

 

 

4 

Liceul de Industrie Alimentară Craiova 

filiera tehnologică-profil resurse naturale şi protecţia mediului- cursuri serale 

domeniul industrie alimentară 

tehnician analize produse alimentare 28 

 

 

5 

Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electric 

tehnician în instalații electrice 28 

 

 

6 

Liceul Energetic Craiova 

filiera tehnologică - profil tehnic - cursuri serale 

domeniul electric 

 



Nr. crt. 

7 

8 

9 

10 
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Denumirea unitli!ii de fnvatAm<int, filiera, profllul - specializarea 

Llceul Tehnologic "~tefan Anghel" Biile$ti 

filiera tehnologica - pro/ii tehnic - cursuri serale 

domenlul electromecanicii 

tehnician electromecanic 

Llceul Tehnologic "Petre Banita" Calara,1 

fll/era tehnologicii - prof/I tehnic - cursurl sera/e 

domeniul mecanicii 

tehnician mecanic pentru intretinere ~i reparati i 

Liceul Tehnologic ,.Olmitrie Fili$anu" Filia$i 

filiera tehnologicii - profit servicii - cursurl sera/e 

domeniul economic 

tehnician in activitati economice 

Liceul Tehnologic "Costin 0. Nenitescu" Craiova 

filiera tehno/oglca - profil tehnic · cursurl sera/e 

domeniul electronico autamatiziiri 

-
tehnician electronist 

•
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Nr. locuri 

28 

28 

28 

-

·-
28 

Pre~edinte Comisia Judeteana de Admitere, 

Inspector $colar General Adjunct, 

Prof. C!audiu Doru C~!Cl~NOIU-DUTA 
/ , 

...... _,,. Membri Comisia Judeteana de Admitere: 

Prof. Ana.- Maria CRl~EA - RADU I .fi-:-;/ . '
Prof. Mariana NOVAC left{!""""~ 
Ee. Liana -Alina TUDOR .JJ{ii.o"li; 



DO:rvtNULE INSPECTOR ~COLAR GENERAL, 

Subsemnatul(a), ____________________ nascut(a) 

la data de , CNP , absolvent al claselor 

V - VIII la , promotia , va rog 

sa - mi aprobati 1nscrierea in clasa a IX-a, cursuri serale/ cu frecventa redusa 1nvatamant 
liceal la una din urmatoarele optiuni: 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

~-------------------------

~-------------------------

~-------------------------

~-------------------------

Anexez la prezenta cerere urmatoarele: 

- Carte de identitate , copie xerox 

- Certificat de na~tere ~i, dupa caz, certificat de casatorie, in copie xerox; 

- Foaie matricola pentru clasele a V a - a VIII a, in original (cu calculul mediei 
generale); 

- adeverinta cu notele ~i media generala obtinute la evaluarea nationalaltezele cu 
subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examen de capacitate 

- Certificat de echivalare a examenului de capacitate (pentru promotiile anterioare 

anului 1999), certificat de capacitate/certificat de promovare a testelor naµonale, ill 
original 

- Fi~a medicala ( adeverinta medicala). 

Data ------

Semnatura candidatului 
~-------~ 

Domnului Inspector ~colar General al Inspectoratului ~colar Juderean Dolj 


