
INSCRIEREA ELEVILOR IN SCOALA PROFESIONALA DE 2 ani 

 

Dosarul de înscriere conține următoarele documente: 

 
 cerere tip de înscriere; 

 copie după certificatul de naştere sau după cartea de 

identitate; 

 documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul an de studiu 

promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX‐ a sau după caz, certificat 

absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi 

meserii). Elevii înscrişi în anul şcolar 2013‐2014 în clasa a IX‐a învățământ 

liceal care optează pentru învățământ profesional sunt înscrişi în această 

etapă sub rezerva anulării înscrierii în învățamântul profesional în cazul 

nepromovării clasei a IX‐a. 

 

Etapa 1 de inscriere: 7- 31 mai 

Etapa 2 de inscriere:11-25 iulie pe eventuale locuri rămase libere 

Etapa 3 de inscriere: 27-31 august pe eventuale locuri rămase libere 

Elevii vor completa cererile de înscriere pe care le vor semna alături de 

părinţi. 

Cine poate opta pentru inscriere: 

(1) Pot opta pentru formare profesionalã iniţialã prin învãţãmântul profesional 

urmãtoarele categorii: 

a) elevii înscrişi în clasa a IX-a învãţãmânt liceal, indiferent de filierã, profil sau 

domeniu de pregãtire; 

b) candidaţii din seriile anterioare care au absolvit cel puţin clasa a IX-a 

învãţãmânt liceal, fãrã a finaliza învãţãmântul profesional sau învãţãmântul liceal; 

c) absolvenţii din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii, cu 

sau 

fãrã certificat de calificare profesionalã. 

(2) Elevii prevãzuţi la alin. (1) lit. a) pot fi înscrişi în învãţãmântul profesional 

numai dacã au promovat clasa a IX-a. 

(3) Candidaţii şi absolvenţii prevãzuţi la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi înscrişi în 

învãţãmântul profesional dacã  au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii 

anului şcolar; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERERE DE INSCRIERE IN INVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 2 ani 

 

Pentru absolvenţii clasei a IX-a 

Domnule Director, 

Subsemnatul_________________________________________________, 

posesor al C.I seria__________nr.______________, eliberat de 

________________ 

la data de___________________, domiciliat in _________________________ 

_________________________________________________________________ 

Prin prezenta solicit înscrierea în anul I învăţământ profesional, pentru anul 

şcolar 2014-2015, la calificarea profesională: 

 

1. Operator la masini cu comanda 

numerica 

2. Electronist aparate si echipamente 

3. Electician de joasa tensiune 

 4. Lucrător hotelier 

 

Menţionez că am absolvit anterior :* 
a)- Clasa a IX-a ______2013-2014 la unitatea şcolară  C.T. “Traian Vuia” Oradea 

(se trece iniţiala clasei) 

b)- Clasa a IX-a in anul şcolar _____________la unitatea şcolară 

________________________________________ şi anexez copia foii matricole. 

c)- Şcoala de arte şi meserii în anul şcolar ___________la unitatea şcolară 

_______________________________________ şi anexez copia foii matricole. 

Oradea, 

Data____________2014 

 

 

Semnătura elev_______________ Semnătura părinte___________ 

 

 

Nota: :* se va  trec e situa ţ ia  c orespunzătoa re pentru fiec a re 

solic itant. 

Cond iţ ii de însc riere: - p romovarea  c lasei a  IX-a  
 


