
 

 

ADMITERE  
2020-2021 

 

PROFIL/ SPECIALIZARE 
NR. 

CLASE 
NR. LOCURI NR. LOCURI 

RROMI 

REAL – MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 
5 

REAL – MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ 1 28 

REAL – ȘTIINȚE ALE NATURII   1 28 
4 

REAL – ȘTIINȚE ALE NATURII  INTENSIV ENGLEZĂ 1 28 

UMAN - FILOLOGIE 1 28 2 

 
 
 

Programul pentru depunerea dosarelor: 
 

 13.07.2020 orele 9.00-16.00  

 14.07.2020 orele 9.00-16.00 

 15.07.2020 orele 9.00-16.00  

 16.07.2020 orele 9.00-16.00 

 17.07.2020 orele 9.00-16.00 

 20.07.2020 orele 9.00-14.00 

 

Conform OMEC Nr. 4317/2020, depunerea dosarelor se poate realiza fizic, la sediul Colegiului 

Național ”Gheorghe Șincai”, prin poștă sau e-mail cu respectarea prevederilor documentului 

menționat.  

 



 

 

 

ACTE NECESARE: 

 

 dosar de încopciat din plastic cu șină; 

 cererea de înscriere (tip); 

 copia cărții de identitate a elevului (dacă este cazul) însoțită de actul original; 

 copia cărții de identitate a părinților/ tutore legal; 

 copia certificatului de naștere al elevului însoțită de actul original; 

 adeverința cu notele și media generală obținute la examenul de Evaluarea 

Națională din clasa a VIII-a – în original; 

 foaia matricolă pentru clasele V–VIII (cu calculul mediei generale) – în original; 

 dovada promovării examenului de certificare a competenţelor de comunicare 

în limba engleză (bilingv) – copie conform cu originalul, certificată de școală 

sau dovada echivalării examenului de certificare a competenţelor de 

comunicare în limba engleză – copie conform cu originalul, pentru cei care 

optează pentru clasele de engleză intensiv 

 fișa medicală – în original. 

 

Documentele vor fi introduse în folii de plastic și prezentate în dosar în această 

ordine. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a), (numele și prenumele părintelui/tutorelui)_______________________________ 

___________________________________________________________________, 

domiciliat în (adresa completă) _______________________________________________ 

___________________________________________, părintele/tutorele elevului(ei) 

____________________________________________________________________, 

absolvent(ă)  al/a școlii _________________________________________________,  

vă rog să binevoiți a aproba înscrierea fiului/fiicei mele în clasa a IX-a, profilul 

_____________  specializarea _______________________________ la Colegiul 

Național “Gheorghe Sincai” în anul scolar 2020-2021,  la care a fost distribuit în urma 

repartizării computerizate. 

 Înteleg că oferta Colegiului Național “Gheorghe Șincai” de studiere a limbilor 

moderne este Limba Engleză (nivel avansat) și Limba Franceză (nivel începător). 

 Anexez prezentei cereri fișa personală și declarația privind acordul meu pentru 

studierea limbilor străine în Colegiul Național “Gheorghe Șincai”. 

 

 

Data: 

 

 

 

         Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

DOAMNEI DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL “GHEORGHE ȘINCAI”,  BUCUREȘTI 

 



 

 

PROFIL : UMAN/ REAL 

SPECIALIZARE: FILOLOGIE / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ / 

ȘTIINTE ALE NATURII 

                                              

 

 

        NUME ELEV(A):______________________________________ 

        PRENUME ELEV(A):__________________________________ 

        ADRESA :___________________________________________ 

        TELEFON:___________________________________________ 

        e-mail completat cu majuscule___________________________________________________ 

       

      Numele tatălui:_______________________________________ 

      Locul de muncă:______________________________________ 

      Funcția:_____________________________________________ 

      Telefon:personal/serviciu ______________________________________ 

       e-mail completat cu majuscule___________________________________________________ 

 

      Numele mamei:______________________________________ 

      Locul de muncă :______________________________________ 

      Funcția:____________________________________________ 

      Telefon: personal/serviciu _____________________________________ 

       e-mail completat cu majuscule___________________________________________________ 

 

                                                                DATA : 

 
*Colectarea /prelucrarea datelor este necesară pentru realizarea scopului determinat, explicit şi legitim prin care M.E.C., 

în vederea îndeplinirii obligaţiei legale ce îi revine în calitate de operator, a investit ierarhic unităţile din subordine, 

astfel încât să se realizeze/actualizeze baza de date pentru prelucrările ulterioare, în vederea întocmirii actelor şi 

documentelor şcolare şi în cadrul examenelor naţionale.  



 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

PENTRU STUDIEREA LIMBII STRĂINE 
 

 

 

 
 

 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________________,  

în calitate de părinte/tutore al elevului(ei) __________________________________________ 

_______________________________, declarat ADMIS în clasa a IX-a la Colegiul Național 

“Gheorghe Șincai” în anul școlar 2020-2021, declar că sunt de acord ca fiul/fiica meu/mea să 

studieze limba ENGLEZĂ-nivel avansat și limba FRANCEZĂ-nivel începător. 

 

 

 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 


