ANUNȚ
PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN
CLASA a IX-a LA COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI”
ANUL ȘCOLAR 2020/2021
1. Depunerea dosarelor de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși
candidații se realizează în perioada 13-20 iulie 2020.
2. Depunerea dosarelor de înscriere se poate realiza:
a. prin prezență fizică, la școală, în intervalul orar 9-13, conform următoarei
programări:
13 iulie 2020 – candidații declarați admiși în clasele de matematică- informatică;
14 iulie 2020 – candidații declarați admiși în clasele de științe ale naturii;
15 iulie 2020 – candidații declarați admiși în clasele de științe sociale;
16 iulie 2020 – candidații declarați admiși în clasa de filologie;
17, 20 iulie 2020 – candidații care nu au depus dosarul în perioada anterioară.
b. prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa:
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Str. Calea Bucovinei nr. 5, Rădăuți, jud.
Suceava, cod poștal 725400.
c. prin e-mail, documente scanate, la adresa churmuzachi@yahoo.com.
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate
și certificatul de naștere se depun în copie, 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.
La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de
naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de
învățământ investit cu astfel de competențe.
Candidații care transmit dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail vor descărca cererea
de înscriere tip pentru specializarea la care au fost admiși de pe site-ul colegiului
(www.cnhurmuzachi.ro) și li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
3. Actele necesare înscrierii:
a. dosar cu şină/plasticat;
b. cerere de înscriere tip (se completează la înscriere în cazul depunerii dosarului la școală,
în cazul trimiterii prin poștă sau e-mail se descarca de la adresa: );
c. carte de identitate (daca este cazul) + certificatul de naştere, în copie certificată cu
originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competente;
d. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a;
e. foaie matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
f. fişă medicală cu avizele epidemiologice.
NOTĂ:Candidatii care în perioada mentionată mai sus, 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 judeteană de admitere. Acesti candidati vor fi
repartizati de comisia judeteană de admitere pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor
speciale.
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