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Condiții și modalități de înscriere la liceul francez Anna de Noailles: 
înscrierea pentru 01 septembrie 2023 

 
Admiterea  unui  elev  este  întotdeauna  condiționată  de  capacitatea  de  primire  a  unității  noastre  și  se 
desfășoară în mai multe etape: 

 
1.   Înscrierea pe platforma Eduka (deschidere înscrieri în 4 februarie 2023): părinții sunt invitați să 

constituie un dosar de preînregistrare pe Eduka şi să depună toate documentele solicitate. 
 

2. Plata taxei de dosar de 100 euro pentru orice înscriere începand de la nivelul GS. Acestă taxă este 
nerambursabilă, indiferent de rezultatul comisiei de admitere. Confirmarea plății trebuie încărcată 
pe platfortma Eduka împreună cu celelalte documente solicitate în dosarul de preînregistrare. În caz 
contrar, cererea nu va fi examinată de comisie. Înscrierea pentru nivelurile PS și MS este gratuită. 

 
3. Criteriile de admitere : 

În  functie  de  locurile  disponibile,  comisia  de  admitere  studiază  dosarele  de  preînscriere  pe  baza 
următoarelor elemente care vor fi analizate fără ordine de prioritate: 

- Nationalitate 
- Situația profesională a părinților: detașați dintr-o administrație franceză sau expatriați din companii 

franceze din România 
- Cunoașterea limbii franceze (cu excepția admiterii la PS sau MS) 
- Dosar școlar 
- Parcurs școlar 
- Rezultatele testelor de admitere, organizate la inițiativa școlii dacă consideră necesar 
- Motivația și interesul familiei pentru limba și cultura franceză 

 

Alte criterii luate in calcul: 
- Copii care au frate / soră înscriși deja la școala noastră 
- Copii ai foștilor elevi ai liceului francez 

 
4. Rezultatele comisiei de admitere: secretariatul școlii informează familiile cu privire la statusul 

cererilor: 

Trei cazuri posibile : 
I. Preînregistrarea copilului dumneavoastră este v alidată; pașii de urmat: 

o Validați următoarele trei documente : 
▪ Regulamentul financiar – justificativ de depus pe Eduka 
▪ Regulamentul interior - buton de validare pe Eduka 
▪ Proiectul de reușită școlară pentru elevii din ciclul primar (PS la CM2) – buton de 

validare pe Eduka 
o Aveti la dispoziție un termen de 7 zile pentru a achita taxele de prima înscriere și a valida 

dosarul. Daca se depășește acest termen, locul atribuit nu mai este păstrat. Plata acestor 
taxe este anterioară admiterii finale a elevului în instituție și nu se ramburseaza. 
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Vă rugăm să rețineți: validarea dosarului se face după plata DPI și acordul dvs asupra celor trei documente 
menționate. 

II. Preînscrierea copilului dvs este adm isă pe lista de așteptare . Veţi fi contactat ulterior, în 
momentul în care se eliberează locuri. 

III. Preînscrierea copilului dvs este refuzată 
 

5. Înregistrarea definitivă este validată pe Eduka de către instituția noastra odată ce etapa 4.I este 
finalizată. 

 

 
Calendarul 
Deschiderea preînscrierilor: 4 februarie 2023 
Inchiderea preînscrierilor: 5 martie 2023 
Validarea cererilor de către comisia de admitere: în perioada 13 martie – 15 aprilie 2023 
Nota Bene: validarea candidaturilor ulterioare lunii apilie 2023 va avea loc în mod regulat din aprilie până în 
iulie 2023, în funcție de locurile rămase. 

 

Informaţii financiare 
Detalii bancare pentru efectuarea plăților 
FUNDATIA LYCÉE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES 
Adresa : 160A Sos. Bucuresti-Ploiesti, Bucarest, Sector 1, Roumanie 
Conturi bancare : 
RO65BRDE450SV08024544500 (RON) 
RO31BRDE450SV09866284500 (EUR) 
Banca : BRD GSG SMCC 
BIC : BRDEROBU 
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