ANEXA 1 – FIȘA DE ÎNSCRIERE

FIȘA DE ÎNSCRIERE

La concursul de admitere la LICEUL TEHNOLOGIC IORDACHE ZOSSIMA - ARMĂȘEȘTI
-IULIE-AUGUST / 2020
Nr. dosar

Cod numeric personal

1. Numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui)

2. Data nașterii:
...............................................................................................................................................................................

3. Numărul de telefon la care candidatul poate fi găsit în perioada concursului de admitere:............................
4.

Domiciliul

stabil:

localitatea ...............................................................................

cod

poștal

..............................................strada...................................................................................... nr. ........... bloc ........... sc.
.....
...........etaj ........... ap. ............județul ...............................................................

5. Declar pe propria răspundere că am absolvit în anul școlar ..............................., cu următoarea
medie
.............................................LICEUL/COLEGIUL.............................................................................................................
și am luat Examenul Național de Bacalaureat în anul ...............................cu media

...............................

6. Am luat la cunoștință faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și după
opțiunile candidaților, în ordinea cerută de aceștia prin fișa de înscriere la concurs, pentru specializările
concursului, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere. De
asemenea, cunosc faptul că neînmatricularea mea în anul I, în perioada stabilită de comisia de
admitere, atrage după sine pierderea calității de admis și disponibilizarea locului ocupat.
7.Candidez pe locuri cu taxă pentru următoRUL program de studiU:

TEHNICIAN CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE
Subsemnatul, declar pe propria răspundere cele de mai sus.
Data

Semnătura candidatului

......................................

......................................

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar) documentele în original, respectiv în copie CERTIFICATE
pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către candidat :

1. copie foaie matricolă (concurs pe baza mediei generale de absolvire a studiilor liceale);
2. copie diploma de bacalaureat / copie adeverinta absolvent liceu;
3. copie după cartea de identitate;
4. copie certificat de naştere;
5. copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
6. adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi din punct de vedere medical
7. chitanță de achitarea a taxei de înscriere în contul RO97TREZ39321E330500XXXX deschis al
Trezoreria Urziceni
Înscrierea se poate face on-line în oricare din următoarele moduri:




atașand alături de fișa de înscriere cele 7 documente de mai sus și trimiterea acestora pe emailul liceului gs_ag_armasesti@yahoo.com
prin completarea formularului postat pe site-ul liceului www.liceul-zossima-armasesti.ro
atașând fișa de înscriere și a celor 7 documente de mai sus
personal la secretariatul liceului a dosarului de înscriere.

Semnătura candidatului

...............................

