
ANUNȚ: ÎNSCRIEREA LA CLASA A IX-A 

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” se 

realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii, 13-20 iulie 2020. 

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de 

învățământ (condiții speciale impuse de Starea de alertă), în scopul depunerii 

dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de 

depunere a dosarului, prin telefon (021.340.48.11) sau e-mail (laicuza@gmail.com), 

în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, în 13 iulie 2020, între orele 

8.00-14.00 (sub rezerva primirii listelor de admitere de la Inspectoratul Școlar). 

Depunerea dosarelor se poate realiza: 

1) Fizic – la sediul liceului – pe baza unei planificări pe ore. 

În această situație elevul se va prezenta cu un părinte/susținător legal, la ora 

stabilită, cu documentele solicitate (în original și copie). 

2) Prin poștă, cu confirmare de primire 

3) Prin e-mail, documente scanate. 

În acest caz toate documentele solicitate se scanează într-un singur document 

denumit cu numele elevului, iar la subiectul e-mailului se va scrie: Inscriere 

clasa IX - nume și prenume elev. 

 

ATENȚIE 

 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. 

 Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea 

locului obținut prin fraudă. 

 Candidaţii care, în perioada 13-20 iulie 2020, nu îşi depun/transmit 

dosarele de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare 

sunt declarate neocupate. 


