
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA COLEGIUL NAȚIONAL „DR. IOAN MEȘOTĂ” 

ÎN URMA REPARTIZĂRII COMPUTERIZATE DIN 14 IULIE 2022 

PERIOADA DE  ÎNSCRIERE PENTRU ELEVII ADMIȘI LA COLEGIUL NAȚIONAL „DR. IOAN MEȘOTĂ” 

 VINERI , 15 iulie 2022 , între orele 10:00 – 14:00, se primesc dosarele elevilor admiși la specializarea 

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ 

LUNI, 18 iulie 2022 , între orele 10:00 – 14:00, se primesc dosarele elevilor admiși la specializările 

ȘTIINȚE ALE NATURII, BILINGV FRANCEZĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII, BILINGV GERMANĂ. 

 MARȚI, 19 iulie 2022 , între orele 10:00 – 14:00, se primesc dosarele elevilor admiși la specializările 

FILOLOGIE și ȘTIINȚE ALE NATURII, BILINGV ENGLEZĂ; 

 MIERCURI, 20 iulie 2022 , între orele 10:00 -14:00, se primesc dosarele elevilor admiși la Colegiul 

Național „Dr. Ioan Meșotă” care nu au putut veni în zilele anterioare din motive obiective.  

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE  

În perioada menționată înscrierile se fac prin depunerea dosarului la secretariatul școlii, în condițiile 

menționate la punctul ”Perioada de înscriere”.  

Nu este necesară prezența elevului.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte: 

 1. Cererea de înscriere ( formular tip de pe site sau de la Secretariat ). 

 2. Copie simplă CI elev și originalul pentru conformitate. 

 3. Copie simplă Certificat de naștere elev și originalul pentru conformitate. 

 4. Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a (original).  

5. Copie după  Anexa la Fișa de înscriere la liceu cu notele la probele de bilingv, dacă există. 

 6. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII ( original). 

7. Fișa medicală eliberată de școala de proveniență (original). 

8. Copie simplă CI ambii părinți cu menționarea numărului de telefon și a adresei de e-mail . 

 Toate documentele vor fi aduse într-o singură folie de plastic. 

 Notă: Pentru absolvenții gimnaziului Colegiului Național „Dr. Ioan Meșotă”, documentele 

menționate la punctele 4,5,6,7 vor fi adăugate automat de către școală.  

Candidații care , în perioada menționată 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 județeană de admitere în etapa a doua . 


