
În atenţia elevilor care vor fi admişi în clasa 

a IX-a,  an şcolar 2022-2023, în Colegiul 

Naţional „B.P. Hasdeu” 
 

 

În zilele de vineri, 15 iulie 2022, și luni, 18 iulie 2022, elevii admiși în 

clasa a IX-a la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzău, împreună cu unul 

dintre părinți, vor fi prezenți în amfiteatrul colegiului, conform 

programării de mai jos. 

Programul zilei va cuprinde:  
1. informarea cu privire la cursurile opționale și alegerea acestora 

pentru anul şcolar 2022-2023;  

2. exprimarea opțiunii în vederea participării la orele de religie;  

3. depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul colegiului; 

4. stabilirea măsurilor pentru costumul școlar; 

 



 

Ordinea intrării în amfiteatru: 

Vineri, 15.07.2022 – fetele: 

830 – profilul real, specializarea matematică-informatică 

915 – profilul real, specializarea  matematică-informatică bilingv lb. 

engleză și profilul umanist, specializarea filologie bilingv lb. engleză 

945– profilul real, specializarea   ştiinţe ale naturii 

1015– profilul umanist, specializările filologie și ştiinţe sociale 

 

Luni, 18.07.2022 – băieții: 

830 – profilul real, specializarea matematică-informatică 

915 – profilul real, specializarea  matematică-informatică bilingv lb. 

engleză și profilul umanist, specializarea filologie bilingv lb. engleză 

945– profilul real, specializarea   ştiinţe ale naturii 

1015– profilul umanist, specializările filologie și ştiinţe sociale 



 
Dosarul de înscriere va cuprinde: 

• cererea de înscriere, formular diferențiat în funcție de specializarea la care a fost 

admis elevul/a; 

• cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul  de naştere se depun în copie 

certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ 

învestit cu astfel de competențe; 

• adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa 

a VIII-a - în original; 

• foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – în 

original; 

• fişa medicală. 

Cererea pentru studierea religiei va fi completată de părinții/tutorii elevilor care 

doresc să participe la ora de Religie, prin precizarea cultului solicitat.  

 
Elevii admişi  în clasa a IX-a au obligaţia, stabilită prin Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a colegiului, de a purta costumul şcolar cu însemnele 

specifice. 
Costumul şcolar reprezentativ pentru Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” este format din 3 

piese: 



- pentru băieţi:  1 sacou cu ecuson + 2 perechi pantaloni, 

- pentru fete: 1 sacou cu ecuson + 1 pereche pantaloni + 1 fustă. Opţional se pot 

comanda 2 fuste sau 2 perechi de pantaloni. 

 

Preţul unui costum este de 450 lei pentru fete și 500 lei pentru băieți. În momentul 

lansării comenzii se poate achita suma integrală sau un avans de minimum 50% din 

valoarea acestuia. 

Măsurile pentru costumul şcolar vor fi luate după întâlnirea cu conducerea 

colegiului și depunerea dosarului la secretariat. 
 

 

Prezenţa elevilor admişi este obligatorie în zilele stabilite. 
 

 

Director, 

Profesor Virginia Mîndruță-Tănăsescu 
 

 

 

 

 


