
 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : _22 – 25 august 2022   

 

PROBELE DE APTITUDINI se vor desfășura în data de _29 august_2022 

începând cu ora 9:00  

 

 ELEVUL va fi prezent în data desfășurării probelor în 

ECHIPAMENT SPORTIV CORESPUNZĂTOR  

 

ACTE NECESARE pentru înscriere 
 

 

 CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROBELE DE APTITUDINI – se descarcă de pe site-ul liceului sau de 

la secretariatul Liceului cu Program Sportiv “Banatul”. 

 

 XEROCOPIE CERTIFICAT NAŞTERE CANDIDAT şi ORIGINALUL pentru confruntare 

 

 

 XEROCOPIE CARTE  IDENTITATE AMBII PĂRINŢI  SAU ACTELE ENUMERATE MAI JOS ÎN 

FUNCŢIE DE LITERA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ MINORUL 

 

a) În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, la dosar se vor depune xerocopie după C.I. a 

părintelui care are în custodie minorul şi sentinţa de divorţ; dacă custodia este comună 

la dosar se vor depune xerocopie după C.I. a părintelui la care este plasat minorul cu 

domiciliul, sentinţa de divorţ şi acordul în scris al celuilalt părinte că este de acord cu 

înscrierea / transferul minorului la unitatea noastră şcolară. 

b) În cazul în care unul din părinţi este decedat la dosar se va depune şi o xerocopie după 

Certificatul de Deces; 

c) În cazul în care minorul este în grija unui tutore la dosar se vor depune actul notarial de 

încredinţate şi xerocopie după C.I. a tutorului; 

d) Dacă minorul este din plasament se vor depune la dosar sentinţa de dare în plasament şi 

xerocopie a C.I. a persoanei care răspunde de minor. 
 

 DOVADA VACCINURILOR EFECTUATE – de la Medicul de Familie 

 

 FIȘA MEDICALĂ TIPIZATĂ – se descarcă de pe site-ul liceului sau de la secretariatul Liceului cu 

Program Sportiv “Banatul”. FIȘA VA FI SEMNATĂ ȘI PARAFATĂ DE MEDICUL SPECIALIST 

DUPĂ EFECTUAREA EXAMENULUI MEDICAL. 

 

 ADEVERINȚĂ DE LA ȘCOALĂ (unde este înscris elevul) DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ A 

PROMOVAT CLASA ANTERIOARĂ celei la care se dorește transferul. ADEVERINȚA va avea 

specificată MEDIA GENERALĂ , MEDIA LA PURTARE și NUMĂRUL de absențe nemotivate.    

 Actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC (în ordinea menţionată 

mai sus), la secretariatul Liceului cu Program Sportiv „Banatul“ 

Timişoara, str. F.C. Ripensia Nr.29   


