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ADMITERE ÎN CLASA A IX-A
AN ŞCOLAR 2021-2022
Înscrierile în clasa a IX a se realizează după cum urmează:




On-line pe adresa cnioncreanga4@gmail.com;
Prin poștă, cu confirmare de primire;
Direct la sediul colegiului – numai cu programare la tel: 021 336 26 95 sau pe e-mail la
cnioncreanga4@gmail.com;
Programul înscrierilor





Duminică, 25 iulie 2021 exclusiv on-line pe adresa de mai sus;
Luni și marți, 26-27 iulie 2021, între orele 09:00-14:00 pentru înscrierile la sediul
colegiului (fizic)
Miercuri, 28 iulie 2021, între orele 09.00-12.00 pentru înscrierile la sediul colegiului
(fizic).
Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:










cererea de înscriere; (pentru on-line se descarcă de pe site www.cnion-creanga.ro)
cartea de identitate elev;
certificatul de naştere elev;
adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a –
eliberată de şcoala generală de provenienţă – în original;
foaia matricolă pentru clasele V–VIII (cu calculul mediei generale) – în original;
fişa medicală (de la şcoala generală de provenienţă)- în original.
recomandarea de apartenență la etnia rromă (pentru candidații acestei etnii)
certificat de orientare școlară și profesională (pentru candidații cu CES)

Notă: Pentru înscrierile care au loc la sediul colegiului (fizic) părinții/tutorii legali vor avea certificatul de
naștere și cartea de identitate în copie și original, pentru a se putea face certificarea celor două documente.
1.

,,În cazul transmiterii dosarelor on-line sau prin poștă candidații/părinții/reprezentanții legali ai
acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie în conformitate cu
originalul, documentele care au stat la baza înscrierii, în termen de maximum două săptămâni de
la începerea cursurilor anului școlar 2021-2022’’, conform art. 21 alin (5) din OME nr.
3721/23.04.2021

2. Candidaţii admiși care Nu se înscriu în perioada menţionată (25-28 iulie 2021) sunt considerați
retraşi, iar locurile corespunzătoare vor fi raportate Inspectoratului Școlar al Municipiului
București.

Notă: Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut
prin fraudă.

