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DEPUNEREA  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: 
 

PERIOADA:15-20 iulie 2022 
Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 

 
La Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia 

Programul de DEPUNERE A DOSARELOR LA la sediul colegiului 
este următorul: 

Depunerea de către candidații 
declarați admiși a dosarelor de 

înscriere pentru 
Data 

Interval 
orar 

Loc 

Matematică informatică 
 

VINERI 
15.07.2022 

9-14 Sala 12 
parter 

Științe ale naturii 
 

SÂMBĂTĂ 
16.07.2022 

9-13 Sala 12 
parter 

Filologie bilingv engleză 
Filologie bilingv franceză  

LUNI 
18.07.2022 

9-14 Sala 12 
parter 

Științe sociale MARȚI 
19.07.2022 

9-14 Sala 12 
parter 

Elevi admiși care nu au reușit 
din diferite motive să se 

prezinte în zilele programate 

 
MIERCURI 
20.07.2022 

9-14 Sala 12 
parter 
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Absolvenţii DECLARAŢI ADMIŞI vor depune la secretariatul colegiului 
(SALA 12 PARTER), dosarul (DOSAR PLIC) care va cuprinde 

următoarele documente: 

 
1. Certificatul de naştere, copie și original (pentru a se legaliza ”conform cu 

originalul” la înscriere;  
2. Carte de identitate elev (copie SIMPLĂ)  
3. Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din 

clasa a VIII-a; 
4. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) 
5. Fişa medicală 
 

La înscriere se vor completa următoarele formulare: 
1. Cerere înscriere (în funcție de specializarea la care elevul a fost admis) 
2. Cerere pentru a studia disciplina Religie 
3. Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale elevilor 

4. Contractul educațional 
 
Art. 2 (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 2022 - 2023. 

 
ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023 

 
Prezența la înscrierea elevilor este obligatorie pentru 
parinte/tutore/sustinator legal, în vederea încheierii 

CONTRACTULUI EDUCATIONAL, a completării DECLARAȚIEI 
DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA  

DATELOR PERSONALE și a CERERII PENTRU STUDIUL RELIGIEI 
 

 
DIRECTOR 

PROF. VALERIU CERBU 


