
 

 ALEEA  BARAJUL  DUNĂRII  NR. 5,  SECTOR 3,  BUCUREŞTI 

TELEFON  /  FAX :  021 3404811; 021 3400750                                 E - mail : laicuza@ gmail. com 

ANUNȚ ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A 
 

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” se realizează în perioada 

prevăzută în Calendarul admiterii: 15-20 iulie 2022. 

Depunerea dosarelor se realizează FIZIC – la sediul Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Aleea 

Barajul Dunării 5, Sector 3, București. În această situație, elevul se va prezenta cu un părinte / susținător legal, 

cu documentele solicitate în original și copie, conform următorului program: 
 

VINERI, 15.07.2022 9:00-17:00 

LUNI, 18.07.2022 9:00-17:00 

MARȚI, 19.07.2022 9:00-15:00 

MIERCURI, 20.07.2022 9:00-13:00 

 

ATENȚIE! 

 

 Pentru candidații care optează pentru o clasă cu predare intensivă a limbii engleze: 

o Numărul de locuri pentru clasele intensive este: 

 Matematică-informatică, intensiv engleză: 26 locuri; 

 Științe sociale, intensiv engleză: 26 locuri; 

o  Pentru înscrierea la o clasă cu predare intensivă a limbii engleze au prioritate candidații care 

prezintă dovada promovării testului bilingv sau a echivalării acestuia. 

o În cazul în care numărul candidaților care optează pentru clasele cu predare intensivă a limbii 

engleze și prezintă dovada promovării testului bilingv sau a echivalării acestuia este mai mare decât 

numărul de locuri disponibile la clasă, criteriul de departajare devine media de admitere. 

o În cazul în care numărul candidaților care optează pentru clasele cu predare intensivă a limbii 

engleze și prezintă dovada promovării testului bilingv sau a echivalării acestuia este mai mic decât 

numărul de locuri disponibile la clasă, elevii repartizați la clasele de matematică-informatică, 

respectiv științe sociale, pot opta pentru înscrierea la clasele cu predare intensivă a limbii 

engleze, în limita locurilor rămase neocupate, dacă susțin un test la limba engleză, având tematica 

testului bilingv. Testarea va fi organizată la nivelul Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” pe data 

de 21 iulie 2022, ora 9:00, iar elevii doritori trebuie să opteze pentru participarea la aceasta în fișa 

de înscriere. 

 

 Pentru candidații care optează pentru o clasă de matematică-informatică, cu predare intensivă a 

informaticii: 

o Numărul de locuri: 26 locuri. 

o Pentru formarea claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, criteriul de departajare 

este media aritmetică a mediilor anuale ale fiecăui an de studiu în învățământul gimnazial la 

disciplina matematică și a notei la matematică obținută la Evaluarea Națională 2022            

(𝑀.𝐷.=
𝑀𝑚𝑎𝑡𝑒5+𝑀𝑚𝑎𝑡𝑒6+𝑀𝑚𝑎𝑡𝑒7+𝑀𝑚𝑎𝑡𝑒8+𝑀𝑚𝑎𝑡𝑒𝐸𝑁

5
, unde M.D. este Media de departajare, iar 

Mmate5 este Media anuală la matematică în clasa a V-a, ș.a.m.d.). 

 

 Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut. 

 Candidații care, în perioada 15-20 iulie 2022, nu își depun dosarele de înscriere vor fi considerați retrași, 

iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate. 


