
 
 
 
     Bine ați venit în povestea noastră  
cu fluturi  și zâne ce poartă pe aripi  
destine! 
     E cea mai frumoasă poveste pe care 
ne-a fost dat să o scriem împreună,  o 
începem în această minunată zi de     
februarie, o vom continua în septembrie  
și o vom trăi zi de zi, de-alungul celor 
cinci ani  ce vor urma.“ 

      Ziua porților deschise 
    29 Februarie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  ZIUA PORȚILOR DESCHISE 
   
Liceul  Tehnologic  „Grigore C. Moisil” 
invită  copiii, părinții  și alte persoane 
interesate să viziteze spațiile  destinate 
activităților claselor pregătitoare, unde 
vor afla detalii despre oferta educațio-
nală, vor putea discuta cu personalul 
unității implicate în această activitate  
și  nu în ultimul rând, multe activități,  
multă distracție  și multe surprize pen-
tru cei mici. 
      Vă așteptăm cu drag sâmbătă,  
 29 februarie 2020, începând cu ora 
9.00, pe strada Mihai Eminescu,  
nr. 3-5. 

 
LICEUL TEHNOLOGIC 
„GRIGORE C. MOISIL” 

Director:  
prof. BURZO MIHAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 “ Învăţătura necesită o muncă  
de fiecare moment;  
munciţi câte puţin în   

fiecare zi!“ 
 

                              (Grigore Moisil) 
  

 



CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

§ Completarea  și validarea cererilor  tip 
de înscriere (4 – 23 martie 2020  ) 

           Prima etapă de înscriere 

§ Procesarea și afișarea  cererilor  com-
pletate de părinți  (27 – 30 martie 2020) 

          Etapa a doua de înscriere 

§  Comunicarea  și afișarea locurilor ră-
mase libere  (22 aprilie 2020)  

§  Depunerea cererilor (23 – 30 aprilie 
2020)  

§  Procesarea  cererilor  și afișarea     
rezultatelor  (4 –  7 mai  2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Secretariat 

 0262.384.446 

DOCUMENTE NECESARE  

ÎNSCRIERII: 

❖· Cerere tip - se completează online sau la 

secretariatul unității de învățământ;  

❖  Fotocopie de pe actul de identitate al 

părinților;  

❖  Fotocopie de pe certificatul de naștere al 

copilului;  

❖ Adeverință de la medicul de familie - apt 

pentru a frecventa cursurile învățământului 

primar;  

❖  Copie de pe rezultatul evaluării 
psihosomatice efectuat de CJRAE  

(necesară în cazul în care copilul  împlinește       
6 ani în perioada  1 septembrie-31 decembrie 
2020) 

 

 


