
                                                                                                           LICEUL                                                              MINISTERUL EDUCAȚIEI   
„ANDREI MUREŞANU” BRAŞOV   

 

Strada .Bisericii Sf.Nicolae nr.1, Braşov                                                                                               E-mail:office@liceulandreimuresanu.ro 

Tel./Fax:+40-268-472993                                                                                                                              www.liceulandreimuresanu.ro 
 

Nr. …………./…………….. 

  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

FILIERA TEORETICĂ / PROFILUL REAL 

   

SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

 

Clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 

 

 

 

1. Numele și prenumele (elevului)  

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

Data nașterii: ziua.............luna .......... anul ...................... localitatea/județul ...............................................  

Domiciliul : localitatea ................................... str. ....................................................,Nr. .........., bl. ...........,  

Sc. ..........., ap. ........., județul ......................................  

Date părinți/tutori:  

Tata( nume și prenume) .......................................................  

nr. tel. ...................................e-mail............................................  

Mama( nume și prenume) ......................................................  

nr. tel. ................................. e-mail ......................... .......................  

2. Școala de proveniență a elevului 

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

Localitatea/Județul...................................................................................  

 

Atașez cererii, următoarele acte:  

1. cartea de identitate a elevului (dacă este cazul)  - copie conform cu originalul          

2. certificatul de naștere a elevului -  copie conform cu originalul          

3. adeverință cu notele, media finală de la Evaluarea Națională - clasa a VIII-a şi media de admitere - în 

original          

4. foaia matricolă pentru clasele 0 – VIII (cu calculul mediei generale a claselor V-VIII) - în original   

5. fișa medicală - în original  

6. fişă de prezentare a cabinetului medical şcolar din Liceul Andrei Mureşanu Braşov ( de la Secretariat- 

la depunerea dosarului) 

7. adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate (completată de medicul de familie), se 

aduce in prima zi de şcoală. 

 

 

 

 

Data ..................        Semnătura părinte/reprezentant legal,  

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

Semnatura candidat                                                   

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

 

 



                                                                                                           LICEUL                                                              MINISTERUL EDUCAȚIEI   
„ANDREI MUREŞANU” BRAŞOV   

 

Strada .Bisericii Sf.Nicolae nr.1, Braşov                                                                                               E-mail:office@liceulandreimuresanu.ro 

Tel./Fax:+40-268-472993                                                                                                                              www.liceulandreimuresanu.ro 
 

 

Nr. …………./…………….. 

  

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

FILIERA TEORETICĂ / PROFILUL REAL 

   

SPECIALIZAREA MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 

 

Clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 

 

 

 

1. Numele și prenumele (elevului)  

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

Data nașterii: ziua.............luna .......... anul ...................... localitatea/județul ...............................................  

Domiciliul : localitatea ................................... str. ....................................................,Nr. .........., bl. ...........,  

Sc. ..........., ap. ........., județul ......................................  

Date părinți/tutori:  

Tata( nume și prenume) .......................................................  

nr. tel. ...................................e-mail............................................  

Mama( nume și prenume) ......................................................  

nr. tel. ................................. e-mail ......................... .......................  

2. Școala de proveniență a elevului 

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

Localitatea/Județul...................................................................................  

Atașez cererii, următoarele acte:  

1. cartea de identitate a elevului (dacă este cazul)  - copie conform cu originalul          

2. certificatul de naștere a elevului -  copie conform cu originalul          

3. adeverință cu notele, media finală de la Evaluarea Națională - clasa a VIII-a şi media de admitere - în 

original          

4. foaia matricolă pentru clasele 0 – VIII (cu calculul mediei generale a claselor V-VIII) - în original   

5. fișa medicală - în original  

6. fişă de prezentare a cabinetului medical şcolar din Liceul Andrei Mureşanu Braşov ( de la Secretariat- 

la depunerea dosarului) 

7. adeverinţa medicală pentru înscrierea în colectivitate (completată de medicul de familie), se 

aduce in prima zi de şcoală. 

 

 

Data ..................        Semnătura părinte/reprezentant legal,  

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

Semnatura candidat                                                   

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

 


