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ADMITERE ÎN LICEE 2022 
GRAFICUL 

privind completarea fişelor de înscriere, introducerea în  
baza de date computerizată şi verificarea de către părinţi şi  

candidaţi a fişelor editate de calculator 
 
 
 
 
Ø Luni, 4 iulie 2022 ora 900  - Liceul Teoretic Negreşti Oaş 

Ø Marți, 5 iulie 2022 ora 900  - Şcoala gimnazială Vama 

Ø Marți, 5 iulie 2022 ora 1100  - Liceul Tehn. “I.G.Andron” Negrești Oaș 

Ø Marți, 5 iulie 2022 ora 1200  - Şcoala gimnazială Certeze 

Ø Marți, 5 iulie 2022 ora 1245  - Şcoala gimnazială Târșolț 

Ø Marți, 5 iulie 2022 ora 1330  - Şcoala gimnazială Cămârzana 

Ø Marți, 5 iulie 2022 ora 1400  - Școala gimnazială “Aurel Haiduc” Trip 

 

 

 
Vor fi prezenţi absolvenţii de clasa a VIII-a, un părinte (tutore 

sau reprezentant legal) şi dirigintele clasei. Elevii vor avea asupra lor 
cartea de identitate (sau certificat de naştere). 
 
 
 
 
      Președintele comisiei de înscriere, 
         Prof. BUD VIOREL VASILE 

 

Negreşti Oaş 
Str. Victoriei nr.101 

445200 Jud.Satu Mare 

http://www.licteneg.ro
mailto:secretariat@licteneg.ro


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

În atenţia candidaţilor admişi la liceu ! 
 

În perioada 15 - 20 iulie 2022 are loc depunerea dosarelor la 
secretariatul liceului. 

 
Candidaţii care în această perioadă nu îşi depun dosarele de 

înscriere, se consideră retraşi!!!, iar locurile 
corespunzătoare vor fi declarate neocupate ! 

 
Candidaţii trebuie să aibă asupra lor: 
 

Dosarul eliberat de unitatea şcolară unde 
au terminat clasa a VIII-a conţinând actele 

de la Art.53 din metodologie  
(pag.17 din broșură) 

 
 



 
 

 
METODOLOGIA 

de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învăţământul liceal de stat 
pentru anul şcolar 2022-2023 

 
EXTRAS 

 
Art.53.  
(1) În perioada 15 - 20 iulie 2022, absolvenţii depun, la unităţile 
şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, 
cuprinzând actele de studii în original.  
 
(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma 
repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat 
de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:  
 

a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, 

în copie legalizată;  
c) adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea 

Naţională din clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul 

mediei generale);  
e) fişa medicală.  

 
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi 
depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar 
locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi 
utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia 
judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de 
comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, dupa 
rezolvarea cazurilor speciale. 
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