
ANUNȚ  

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A 

Documentele necesare:  

˗ cererea de înscriere; 

˗ cartea de identitate și certificatul de naștere, în original și copie, pentru a fi  

certificate conform cu originalul de către personalul colegiului; 

˗ adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din 

clasa a VIII-a;  

˗ foaia matricolă pentru clasele V-VIII care să conțină și media generală; 

˗ fișa medicală. 

Cererea de înscriere, oferta de CDȘ-uri pentru fiecare clasă și Declarația de consimțământ 

privind prelucrarea datelor personale pot fi descărcate de pe site-ul http://www.calistrathogas.ro, 

secțiunea Admitere liceu. 

 

  Elevii  declarați admiși trebuie însoțiți de un singur părinte/reprezentant legal. 

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

1. Documentele necesare pot fi transmise și on-line, în perioada 25 – 28 iulie 2021, la adresa 

de e-mail calistrat_hogas@yahoo.com. 

2. Dosarele se pot transmite și prin poștă, cu confirmare de primire,  în perioada 25 – 28 iulie 

2021. 

În situațiile 1 și 2 se va completa și Declarația-tip pe propria răspundere privind veridicitatea 

informațiilor din dosarul de înscriere depus electronic/prin poștă (Anexa 5 la OME nr. 

3271/2021). 

3. Pentru urgențe legate de depunerea dosarelor pentru înscrierea în clasa a IX-a, în 

perioada 25-28 iulie 2021, orele 800-1600, este disponibil numărul de telefon 0771.674469. 

 

În cazul transmiterii dosarelor prin poștă sau e-mail, elevii/părinții/reprezentanții legali au 

obligația de a depune la dosarul personal, în maximum două săptămâni de la începerea cursurilor, 

în original: cererea de înscriere, adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea 

Națională din clasa a VIII-a, foaia matricolă pentru clasele V-VIII (care să conțină și media 

generală), fișa medicală, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale.  

Cartea de identitate și certificatul de naștere vor fi aduse în original, pentru a putea fi 

certificate copiile aflate deja în dosarul personal.  

http://www.calistrathogas.ro/
mailto:calistrat_hogas@yahoo.com


 Pentru organizarea activității de depunere a dosarului de înscriere, în condiții de siguranță 

epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, vă rugăm să respectați 

următoarea planificare. 

 

CLASA DATA INTERVAL ORAR 

Elevii admiși la Matematică-informatică  – 

clasele a IX-A a și a IX-a B 
26 iulie 2021 

900- 1000– de la poziția 1 la 10  

1000- 1100– de la poziția 11 la 20 

1100- 1200– de la poziția 21 la 30 

1200- 1300– de la poziția 31 la 40 

1300- 1400– de la poziția 41 la 52 

Elevii admiși la Științe ale naturii –  

clasa a IX-a C 
27 iulie 2021 

900- 1000– de la poziția 1 la 10  

1000- 1100– de la poziția 11 la 20 

1100- 1200– de la poziția 21 la 26 

Elevii admiși la Filologie – clasa a IX- a D 26 iulie 2021 

900- 1000– de la poziția 1 la 10  

1000- 1100– de la poziția 11 la 20 

1100- 1200– de la poziția 21 la 26 

 Elevii admiși la Filologie  bilingv engleză –  

clasa a IX-a E 
26 iulie 2021 

900- 1000– de la poziția 1 la 10  

1000- 1100– de la poziția 11 la 20 

1100- 1200– de la poziția 21 la 26 

Elevii admiși la Științe sociale –  

clasa a IX-a F 
27 iulie 2021 

900- 1000– de la poziția 1 la 10  

1000- 1100– de la poziția 11 la 20 

1100- 1200– de la poziția 21 la 26 

 

 


