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2017 - 2018

PROGRAM DE ÎNSCRIERE
ÎN CLASA a XI-a LICEU SERAL,
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019!
Depunerea dosarelor a candidaților care doresc să se înscrie în clasa a XI-a liceu
seral din cadrul Colegiului „Anghel Saligny” – Tulcea, pentru anul şcolar 2018 – 2019,
se va face în perioada 23.07 – 03.08.2018, între orele 09oo – 14oo, conform planului de
şcolarizare aprobat de I.S.J. Tulcea.
Nr.

Clasa și forma de

crt.

învățământ

1.

XI, seral

Calificarea profesională

Filieră

TEHNICIAN MECANIC PENTRU

TEHNOLOGICĂ

Domeniul

Nr. de

Nr. de

locuri

clase

28

1

MECANICĂ

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a liceu seral, trebuie să conţină următoarele:
 Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii);
 Certificat de naştere candidat – original + copie xerox;
 Carte de identitate candidat – original + copie xerox;
 Carte de identitate de la ambii părinți – original + copie xerox;
 Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase înv. prof.) – original;
 Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
 Foaia matricolă pentru clasele IX – XI învățământ profesional - original;
 Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic,
apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original.

DIRECTOR,
prof. NĂPARU NISTOR

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
TULCEA
COLEGIUL "ANGHEL SALIGNY"
Localitatea TULCEA, județul TULCEA
Cod SIRUES 361182714

APROBAT,
DIRECTOR,

Nr. _________

prof. NĂPARU NISTOR

Data ____________

CERERE - TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL - SERAL
Domnule Director,
Subsemnatul(a) __________________________________________________, născut(ă) la data
de __/__/ - __/__/ - __/__/__/__/, CNP:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat(ă) în localitatea
________________, str. __________________, nr. ______,bl. _____, sc. _____, ap. _____, judeţ
_______________,

nr.

telefon

mobil

_________________________,

absolvent(ă)

a

___________________________________________________, promoţia _________________, vă rog
să-mi aprobaţi înscrierea în clasa a XI-a seral, filieră: Tehnologică, domeniul: Mecanică, calificarea
profesională: Tehnician Mecanic pentru Întreținere și Reparații din cadrul Colegiului “Anghel
Saligny” - Tulcea, în anul şcolar 2018 – 2019.
Anexez prezentei cereri următoarele acte:
 Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii);
 Certificat de naştere candidat – original + copie xerox;
 Carte de identitate candidat – original + copie xerox;
 Carte de identitate de la ambii părinți – original + copie xerox;
 Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului (X clase înv. prof.) – original;
 Certificat de competențe profesionale nivel 3 (XI clase înv. prof.) – original;
 Foaia matricolă pentru clasele IX – XI învățământ profesional - original;
 Fişa (adeverința) medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic,
apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească și alte probleme, după caz - original.

Data,
___.___.2018.

Semnătura,
________________
Domnului Director al Colegiului “Anghel Saligny” Tulcea.

În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în aplicațiile unității școlare / M.E.N.
Semnătura: ____________________

