
 

 

LISTA CLASELOR PROPUSE  

pentru anul școlar 2021— 2022 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - ÎNVĂȚAMÂNT DUAL 

Nr. clase 

propuse 

Numar 

locuri 

Domeniul pregătirii 

de baza 

Calificarea Denumirea agentului 

economic si numarul de locuri 

pentru instruire practica 

Cod 

calificare 

1 clasă 24 Fabricarea 

produselor din lemn 

Tâmplar universal SC SALICE COMPROD SRL  

0,5 clasă 12 Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Instalator instalații 

tehnico-sanitare și de 

gaze 

S.C. REGIA AUTONOMA DE 

TERMOFICARE CLUJ, 

S.C. DELGAZ GRID 

S.C. M INSTAL 

S.C. PLEIADA CONSTRUCT INSTAL 

 

0,5 clasă 12 Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar 

BAFLO CONSTRUCT SRL 

S.C. M INSTAL 

ȘCOALA MMS 

S.C. PLEIADA CONSTRUCT INSTAL 

 

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 

400604 CLUJ - NAPOCA 

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128 - 130, Tel. 0364-566509, fax 0264-595694 

e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, a.salignycluj@gmail.com 

web: http://www.colegiul-saligny.ro 

mailto:a.salignycluj@yahoo.com
mailto:a.salignycluj@gmail.com


COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” CLUJ-NAPOCA 

Tel 0364/566509 

 

Înscrierea în clasa a IX-a școală profesională  

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

An școlar 2021-2022 

Inscrierea candidatilor si desfasurarea admiterii (Proba de admitere se 

organizeaza numai in situatia in care numarul de candidati depaseste numarul 

de locuri) 

Etapa 1 

5-12 iulie 2021— inscrierea candidatilor pe baza fisei de inscriere si a 

fisei de optiuni  12 iulie 2021 — afisarea listei candidatilor inscrisi 

13 iulie 2021, ora 9.00 — desfasurarea probei de admitere (numai dacă 

sunt inscrisi mai multi elevi decat numarul de locuri) 

14 iulie 2021 — afisarea rezultatelor admiterii 

15 iulie 2021 — depunerea contestatiilor 

16 iulie 2021 — afisarea rezultatelor finale in urma admiterii 

7 — 20 iulie 2021 — depunerea dosarelor de inscriere la secretariatul 

scolii 

22 iulie 2021 — Afisarea listei candidatilor inmatriculati si a locurilor 

libere dupa etapa I.  

Etapa II 

22-26 iulie 2021 — inscrierea candidatilor pe baza fisei de inscriere si a 

fisei de optiuni  26 iulie 2021 — afisarea listei candidatilor inscrisi 

29 iulie 2021, ora 9.00 - desfasurarea probei de admitere (numai daca 

sunt inscrisi mai multi candidati decat numarul de locuri) 

30 iulie 2021— afisarea rezultatelor admiterii 

31 iulie 2021—depunerea contestatiilor 

1 august 2021— afisarea rezultatelor finale in urma admiterii 

2-5 august 2021— depunerea dosarelor de insriere la secretariatul scolii 



5 august 2021 — Afisarea listei candidatilor inmatriculati si a locurilor 

libere dupa etapa Il. Etapa de redistribuire pe locurile libere de catre ISJ 

Clui 

7-8 august 2021 — rezolvarea cazurilor speciale de comisia de admitere 

din ISJ Cluj si comunicarea deciziilor de catre scoala 

 8 august 2021 — afisarea listei finale a candidatilor inmatriculati 

Locul desfasurarii probei de admitere: Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj-

Napoca 

Tipul probei: Proba scrisa 

Disciplina: Educație tehnologică 

Durata: 1 oră 

Acte necesare la înscriere: 

 

a) fișa de înscriere eliberată de Scoala Gimnaziala, si fișa de opțiuni 

b) certificatul de naștere — original și copie 

c) carte de identitate - copie 

d) adeverință cu notele media generală obținute la Evaluarea natională/ 

tezele cu subiect unic din clasa a Vlll-a/testele nationale/examenul de capacitate; 

e) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale 

de absolvire) - original și copie; 

f) fișa medicală. 

  



 



 


