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Nr. ___________Data__________________ 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE  

CĂTRE, COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE - BIHOR 

Subsemnatul(a) (nume, inițiala tatălui, prenume)............................................................. 

......................................................................domiciliat(ă) în localitatea............…………...................strada 

……………………………………………………………..…………., nr........ bloc........scara......etaj.…… 

apart…..., județul................., nr. de telefon ………………………, părinte/tutore legal al elevului/ 

elevei..……………......................................................, absolvent al ……………………………………….. 

în anul școlar ………………………………, vă rog să aprobați înscrierea fiului/ficei mele pe locurile din 

învățământul liceal/profesional special de stat, pentru anul școlar 2018-2019.  

Am luat la cunoștință prevederile Ordinului M.E.N. Nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2018-2019, anexa 1 Calendarul admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018 – 2019  la Ordinului M.E.N. Nr. 4794/31.08.2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2018-2019, Ordinului M.E.N. 

Nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul profesional de stat și dual 

pentru anul școlar 2018-2019,  Anexa 1 și anexa 2 la , Ordinului M.E.N. Nr. 4795/31.08.2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018-2019 

și Ordinul M.E.N. nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 

naţional al calificărilor.  

 Data: ________________  

Semnătura părintelui/tutorelui legal, _________________________________  

Semnătura elevului/elevei, _________________________________  

Dosarul pentru înscriere cuprinde următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere  

2. Fișa de înscriere cu opțiuni completate  

3. Anexa la fișa de înscriere ( pentru cei care au susținut și promovat probele de aptitudini/limbă 

modernă/limbă maternă – maghiară, germană sau slovacă)  

4. Cartea de identitate (dacă este cazul) în copie conform cu originalul de către unitatea de 

învățământ  

5. Certificatul de naștere în copie conform cu originalul de către unitatea de învățământ  

6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)  

7. Documente care să dovedească tipul și gradul de deficiență ( certificat de orientare școlară și 

profesională eliberat de C.J.R.A.E.). 


