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Înscrierea elevilor admiși la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, 

Cluj-Napoca, în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2020-2021 
 

 

Înscrierea elevilor admiși la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” în clasa a IX-a, 

pentru anul școlar 2020-2021, se face în perioada 13-20 iulie 2020, în modalitățile și 

intervalele orare precizate mai jos. 

Candidații care, în perioada menționată mai sus, NU își depun dosarele de înscriere, se 

consideră retrași, iar locurile corespunzătoare lor sunt declarate neocupate și vor fi utilizate 

pentru rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia județeană de admitere. 

Conform prevederilor Ordinului de ministru nr. 4317/21.05.2020 (v. 

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional), înscrierea în clasa a IX-a, în urma 

admiterii în învățământul liceal, poate fi făcută prin e-mail, prin poștă sau la sediul școlii. Chiar 

dacă modalitatea de transmitere a documentelor aleasă de către elevi/părinți este prin e-

mail sau prin poștă, toate actele care au stat la baza înscrierii elevului trebuie prezentate în 

format fizic la secretariatul unității de învățământ (la sediul de pe str. Avram Iancu, nr. 

33), în primele două săptămâni de la începerea cursurilor, la o dată care va fi comunicată 

de către inspectoratul școlar / unitatea de învățământ. În cazul în care documentele 

prezentate în format fizic nu concordă cu cele transmise prin e-mail sau poștă, consecința 

este pierderea locului obținut; prezentarea de înscrisuri false (în format electronic sau 

fizic) se pedepsește conform legii (v. art. I, alin. 2 din Ordinul nr. 4317/21.05.2020). 

 
Documente necesare înscrierii 

 

 Conform art. 53, lit. 2, din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii 

în învățământul liceal de stat (aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4802/2010, în vigoare), 

dosarul de înscriere cuprinde, în ordine, următoarele documente: 

a) cererea de înscriere (se poate completa în momentul depunerii dosarului); 

b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, ambele în original și 

copie (se certifică cu originalul de către comisia de înscriere); 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; 

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

e) fișa medicală; 

f) declarația pe proprie răspundere referitoare la veridicitatea datelor completate și a 

documentelor transmise – Anexa 6 la Ordinul nr. 4317/21.05.2020 (doar în cazul în care 

înscrierea se face prin e-mail sau poștă). 
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Precizări pentru înscrierea la sediul colegiului 

 Dosarul-plic (a cărui copertă se completează conform modelului anexat), conținând 

documentele necesare înscrierii, din lista de mai sus, va fi prezentat de către 

elev/părinte/reprezentant legal la sediul colegiului de pe str. Avram Iancu, nr. 33, doar 

conform programării stabilite telefonic, la numărul +40264592951 (secretariat) sau 

prin e-mail: sincaicn@yahoo.com – programările se fac în primele trei zile din 

perioada de înscriere (13-15.07.2020), iar intervalul orar în care se vor realiza 

înscrierile propriu-zise este 9,00-14,00. 

 Cererea-tip se completează fie la secretariat, în momentul depunerii documentelor, fie se 

descarcă de pe site (www.sincaicj.ro) în prealabil, se completează și se semnează. 

 Intrarea în clădire se face doar de pe str. Baba Novac. Depunerea dosarelor are loc 

la parter, în sala 20. Accesul în clădire se permite doar cu mască de protecție 

facială, care trebuie purtată pe tot parcursul prezenței în clădire. Se vor respecta, 

atât în curtea colegiului, cât și în clădire, regulile obligatorii de distanțare fizică 

între persoane. 
 

Precizări pentru înscrierea online 

 Pașii necesari înscrierii online sunt următorii: 

 se completează în format electronic/letric cererea de înscriere, se listează și se 

semnează;  

 se completează o declarație-tip pe proprie răspundere, privind corectitudinea 

datelor/documentelor și obligativitatea prezentării lor în format fizic la o dată 

ulterioară (v. Anexa 6 la Ordinul de ministru nr. 4317/21.05.2020), se semnează și 

se scanează; 

 se scanează color toate documentele din lista de pe pagina anterioară – lit. a)-f) – 

la o rezoluție bună, care să permită secretariatului imprimarea lor lizibilă pe foi în 

format A4; 

 se arhivează toate documentele respective într-un fișier având numele după 

următorul format Nume_Prenume1_Prenume2.zip sau rar (de exemplu Popescu 

Ionel va avea fișierul cu arhiva Popescu_Ionel.zip sau Popescu_Ionel.rar) 

 elevii/părinții/reprezentanții legali vor trimite un singur mesaj prin e-mail la 

adresa sincaicn@yahoo.com. Subiectul mesajului va fi Înscriere în clasa a IX-a 

2020-2021 Nume și prenume (unde Numele și prenumele se înlocuiesc cu 

numele și prenumele absolventului de clasa a VIII-a), la care se va atașa arhiva cu 

documentele necesare înscrierii. 

 termenul-limită pentru transmiterea electronică a documentelor este luni, 20 

iulie 2020, ora 11,00. 

 Secretariatul colegiului va confirma prin e-mail primirea documentelor. În cazul în care 

sunt identificate erori sau neclarități în completarea cererii-tip ori în documentele 

anexate, elevii/părinții/reprezentanții legali vor fi contactați de unitatea de 

învățământ, iar procesul de înscriere trebuie reluat, fără posibilitatea de a depăși 

termenele prevăzute în calendarul aprobat. Înscrierea se consideră finalizată doar 

în momentul în care secretariatul colegiului confirmă părinților/reprezentanților 

legali acest lucru. Pentru o comunicare eficientă, părinții/reprezentanții legali sunt 

rugați să includă în conținutul mesajului trimis prin e-mail un număr de telefon la 

care pot fi contactați.    

 

Documentele și informațiile transmise vor fi folosite exclusiv în cadrul Colegiului Național 

„Gheorghe Șincai”, de către persoanele abilitate, pentru procedurile necesare înscrierii în 

liceu, cu respectarea prevederilor Regulamentului general nr. 679/2016 privind protecția 

datelor personale. 
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