
 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

POSTLICEAL 

            An şcolar 2020-2021 
 

 

15.05.–11.09.2020 - Înscrierea candidaţilor, între orele 08.00-16.00, în zilele 

lucrătoare, pentru învățământul postliceal cu taxă 

15.05.–09.09.2020 - Înscrierea candidaţilor, între orele 08.00-16.00, în zilele 

lucrătoare, pentru învățământul postliceal finanțat de la buget 

10.09.2020 - Lucrare scrisă (test grilă, 45 itemi, 10 puncte din oficiu, trei ore) - 

pentru candidații înscriși la învățământul postliceal finanțat de la buget                    

10.09. 2020 - Afişarea rezultatelor 

11.09.2020 – Depunerea contestațiilor, în intervalul 8.00-12.00 

11.09.2020 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

(1) Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţi de liceu, cu sau 

fără  diplomă de bacalaureat. 

(2) Înscrierea candidaților se realizează online, pe adresa de e-mail a școlii 

gs_eminescu_slobozia@yahoo.com, prin poștă cu confirmare de primire sau la secretariatul 

Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu” Slobozia, în baza unui dosar care conține următoarele 

acte: 

- cerere de înscriere; 

- certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul), buletin/carte de identitate - 

în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere; 

- certificat de absolvire a liceului - copie; 

- diplomă de bacalaureat, diplomă/certificat de absolvirea a liceului sau adeverinţă de 

absolvire a liceului, după caz; 

- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII; 

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos 

clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;  

- taxă de înscriere: 50 lei; 

- dosar plic. 

         

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații 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 postliceal 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.” 
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