LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poștal 130078, Dâmbovița, România
E-mail: contact@balasadoamna.ro
Site-web: www.balasadoamna.ro

ADMITERE CLASA PREGĂTITOARE
Sesiunea 14 martie 2022
ETAPA

PERIOADA

Înscrierea pentru testarea aptitudinilor și pentru pregătirea în vederea
testării
Desfășurarea pregătirii în vederea testării aptitudinilor
Testarea aptitudinilor
Afișarea rezultatelor

20.02 – 11.03.2022

22.02 – 11.03.2022, ora 16:00
14.03.2022
14.03.2022, ora 18:00
Conform calendarului Ministerului
Înscrierea în clasa pregătitoare Educației, dar nu mai devreme de
15.03.2022

Dosarele în vederea înscrierii pentru se pot depune la secretariatul unității sau prin email (pe adresa
contact@balasadoamna.ro1) și conțin următoarele documente:
1. Cerere tip, completată și semnată olograf de ambii părinți;
2. Certificatul de naștere al copilului (copie)
3. Cartea de identitate a fiecărui părinte (copie)
4. Actul care atestă dreptul de a realiza înscrierea pentru un singur părinte (împuternicire notarială,
hotărâre de divorț, certificat de deces – dacă este cazul; copie).
Programarea candidaților se va afișa la sediul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște (str. Lt. Pârvan
Popescu, nr. 60) și pe pagina de internet a unității (www.balasadoamna.ro) în data de 11.03.2022, la ora
18:00.
Lista candidaților va fi afișată în mod anonimizat, codul fiind de forma P1234 (cifrele sunt numărul de
înregistrare a cererii dumneavoastră).
Participarea la testarea aptitudinilor nu este condiționată de participarea la activitățile de pregătire, iar
participarea la activitățile de pregătire nu garantează admiterea.
Instrumentele care vor fi studiate din clasa I (an școlar 2023 – 2024) sunt:
- Pian
9 locuri;
- Vioară
9 locuri
- Chitară
2 locuri
- Violoncel
2 locuri

Director,
Pr. prof. Marian DOBRESCU

Veți primi un email de confirmare a primirii dosarului și numărul de înregistrare a acestuia cel mai târziu a doua zi la ora 10:00, cu
excepția zilei de 11.03, când confirmarea se poate face până la ora 18:00.
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