MINISTERUL EDUCATiEI NATIONALE

INSPECTORATUL QCOLAR IUDETEAN

BrsrRrTA-NAsAun
n, il. 4. /-(

t .zg.os.zott.
ADMITERE LICEU 2017

ln atenlia candida!ilor.care opteazA pentru locurile speciale peniru romi

Avind in vedere anexa la ordinul MEN nr. 3794/26.04.2077 - pentru modificarea Anexei
nr. 1- Calendarul admiterii in invSlSmentul liceal de stat pentru anul gcolar 2017-2018 la ordinul
mimistrului educaliei nalionale 9i cercetSrii $tiinlifice ff.5077 /2016 privind organizarea ;
desfSgurarea admiterii in invilimAntul liceal de stat pentru anul gcolar 2017 /20t8vd informdm;
l. inscrierea pe locurile speciale pentru candidalii romi se face la
lnspectoratul gcolarJudelean Bistrifa-Ndsdsud in perioada 29 mai - 16 iunie 2017.
Dosarul de inscriere trebuie s5 con!ind:
' 1. Cerere de inscriere (scrist cu m6na prin care se soliciti inscrierea pentru admiterea pe
locurile speciale pentru romi);
2. Cartea de identitate (dace este cazul) 9i certificatul de nagtere, in copie legalizatd;
3. Recomandare scrisi din partea pregedintelui unei organizatii civice, culturale sau
politice a romilor, legal constituiti, prin care se atesti apartenenla lor la etnia romilor
gi nu faptul ci fac parte din respectiva organizaliq.
Notd: orice cerere depusS dupd aceastS perioadd nu este luatd in considerare.
Dosarele se depun la sediul Inspectoratului $colarJudelean Bistrila Nisdud, str. 1 Decembrie,
nr.5, etajul ll, biroul nr. 32. Persoana de contact prof. Balazs Denes (tel. 0745266065), in intervalul
orar 8,00 - 13,00.

ll.

.

Repartizarea candidalilor, care au depus cereri, pe locurile speciale
pentru romi se va face in gedinli publicS, ln data de vineri, 7 iulie 2OL7 , ora 10,00,
mediilor de admitere giin baza opliunilor exprimate de
candidati. Repartizarea se vaface in sala de gedinle a ISJ BN.

in ordinea descrescStoare

a

Notd: cei care s-au inscris in perioada 07 - 16.06.2017 igi vor completd dosorul pentru odmitere cu
u

rm dtoa re le docu mente :

7.

Adeverinld cu notele ti medio gimnoziald obfinute Io Evaluareo Nalionald din clasa a Vlll-o
2. Fooia motricold pentru closele V-Vlll (cu calculul mediei generale)
3. Figa medicald
4. Figa de inscriere completotd cu optiunea/opfiunile condidayilor (fi1a galbend primitd de la
scoald).
se va face in perioada 3

Completarea dosarelor
lnspector Scolar General
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- 5 iulie 2017.
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