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NOTA 

EDUCATIEl 
NATIONALE 

' 

privind unele precizari legate de admiterea in invatamantul liceal de stat a candida1;ilor din etnia 
romilor pe locuri alocate distinct pentru ace~tia, 

pentru anul ~colar pentru 2013-2014 
Cat re 

Toate unitatile cu lnvatamant gimnazial din Craiova ~i judet 

Tn conformitate cu prevederile Ordinului M.E.C.T.S.nr.5608/31.08.2012 privind organizarea ~i 

desfa~urarea admiterii In lnvatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2013 -2014 ~i a Calendarului 
admiterii In lnvatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2013-2014", va facem urmatoarele precizari: 

1. Candidatii de etnie roma care ~i-au depus cereri de lnscriere pe locurile speciale, trebuie sa 
depuna pe data de 05 iulie 2013, pana la ora 16.00, un dosar de lnscriere la l.S.J.Dolj, camera nr.3, 
dosar ce cuprinde urmatoarele acte: 

fi~a de lnscriere eliberata de ~coala pe care a absolvit-o elevul; 
copie dupa cartea de identitate (daca este cazul) ~i certificatul de na~tere, In copie legalizata 
recomandarea scrisa din partea pre~edintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a 
romilor, legal constituite, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor ~i NU faptul ca 
fac parte din r..espectiva organiza1;ie; 
adeverin1;a de la unitatea ~colara de provenienta cu media generala a claselor V-Vlll ~i media 
de admitere. 

2. Pe data de 08 iulie 2013, ora 10.00, la sediul lnspectoratului Scalar Judetean Dolj, sala 
Amfiteatru, se desfa~oara ~edinta publica de repartizare a candida1;ilor de etnie roma pe locurile 
speciale, conform calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul ~colar 2013 -2014. 

Prevederile prezentei Note var fi aduse la cuno~tinta tuturor elevilor din etnia romilor care au 
depus cereri pentru lnscrierea pe locurile alocate distinct pentru ace~tia pana la data de 21 iunie 2013, 
a parintilor sau sus1;inatorilor legali ai acestora ~i va fi afi~ata la avizierul fiecarei unita1;i cu lnva1;amant 

gimnazial. 
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