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În atenția absolvenților clasei a VIII-a 

 care au fost admiși la Colegiul Național "Costache Negri"  

 clasa a IX- a, an școlar 2020-2021 
 

 

În perioada 13 – 20 iulie 2020, ȋn intervalul orar 830-1600, absolvenţii depun dosarele 

de înscriere la Colegiul Național "Costache Negri". 

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor ȋn liceu, în scopul 

depunerii dosarului de înscriere, ȋn data de 13 iulie 2020, părintele/reprezentantul legal 

trebuie să anunțe ziua și intervalul orar cȃnd se poate prezenta la sediul colegiului.  

Contact secretariat: telefon 0236 430 650/e-mail office@cncn.ro.  

În aceeași zi, pe site-ul Colegiul Național "Costache Negri" va fi afișat graficul de 

depunere a dosarelor de ȋnscriere. 
         

 Dosarul  de ȋnscriere conține următoarele acte: 

a) cererea de înscriere (disponibilă la secretariat sau pe site-ul colegiului); 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie (însoțit de original 

doar pentru conformitate); 

c) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); 

e) fişa medicală. 

 

 Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-

mail, documente scanate. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-

mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. 

 
 *Candidații care, în perioada 13 – 20 iulie 2020, 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. 

 *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. 


