COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU”
300029, TIMIŞOARA
P-ţa I. Huniade, nr. 3
Tel. /fax 0356411540
e-mail: emanuil.ungureanu@yahoo.com

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ADMIȘI LA COLEGIUL TEHNIC
“EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA

Documentele necesare înscrierii sunt:
a. cererea tip de înscriere – se primește de la membrii comisiei de înscriere sau
se descarcă de pe site-ul www.eungureanu.ro;
b. cartea de identitate (dacă este cazul) în original și copie;
c. certificatul de naştere, în original și copie;
d. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din
clasa a VIII-a și media de admitere, în original;
e. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale),
în original;
f. fişa medicală;
g. copie xerox carte de identitate părinte;
h. dosar plic.
Candidații admiși în urma repartizării computerizate la Colegiul Tehnic “Emanuil
Ungureanu” Timișoara își pot depune dosarele de înscriere fie în format fizic, fie în
format electronic pe adresa de email: ct.eungureanu@gmail.com .
Perioada de înscriere:
 Duminică, 25.07.2021: Depunere dosare doar în format electronic pe adresa de
email: ct.eungureanu@gmail.com

Luni 26.07.2021 – Miercuri 28.07.2021:
 Depunere dosare în format fizic la sediul Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”
Timișoara, Piața Iancu Huniade, nr. 3, în intervalul orar 8,30 – 15,30;
sau
 Depunere

dosare

în

format

electronic

pe

adresa

de

email

ct.eungureanu@gmail.com până la ora 14.
Notă: programarea pentru depunerea fizică a dosarelor candidaților va fi afişată de
instituție după primirea rezultatelor admiterii computerizate, duminică 25.07.2021.
Pentru depunerea dosarelor în format electronic, documentele se transmit în
format scanat (pdf), în copie.
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice, candidații/ părinții/
reprezentanții legali ai acestora 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 liceal, 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.”
Candidaţii care în perioada de înscriere nu îşi depun dosarele de înscriere, se
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.
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