
ANUNŢ  IMPORTANT 

 

ÎNSCRIERI ÎN CLASA A IX-A LICEU 

2020-2021 
 

Dosarul de înscriere va conţine actele în următoarea ordine: 

a) cererea de înscriere de la comisia de înscriere; 

b) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la testele  

    naţionale; 

c) foaia matricolă pentru clasele a V-a   –   a VIII-a; 

d) fişa medicală clinic sănătos şi dovada de vaccinări; 

e) cartea de identitate, certificatul de naştere, în copie nelegalizată  

(se prezintă și originalele). 

 

 

 



 
 

În perioada 13 – 20 iulie 2020, în intervalul orar  8,00-12,00 și 13,00-16,00 absolvenţii depun la unităţile liceale la 
care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere. 
 
Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin email sau  documente 
scanate la adresa cnmksecretariat@gmail.com 
 
 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de 
naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va 
comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. 
 
 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai 
acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, 
documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la 
începerea cursurilor.  
 
 (3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar 
locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către 
comisia judeţeană de admitere.  
 
Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea 
cazurilor speciale. 
 
 (4) Unităţile de învăţământ liceal de stat transmit comisiei de admitere judeţene, până la data de 21 iulie 2020, 
situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.  
 
Art.54. (1) În perioada 22-24 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile 


