
 

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 

PRIMA ETAPĂ 

 29 martie – 28 aprilie 2021 depunerea 

cererilor 

 20 mai 2021 – afişarea copiilor 

înmatriculaţi şi a locurilor rămase 

libere după prima etapă 

CUM SE POATE ÎNSCRIE? 

Cererea-tip de înscriere se poate completa 

online, transmite prin e-mail la adresa 

secretariat.ltg@jesm.eu, prin poștă 

(B-dul Closca nr.72) sau se poate depune la 

secretariatul unității de învățământ la care 

părintele/ tutorele legal instituit/ 

reprezentantul legal dorește înscrierea 

copilului. 

Informații suplimentare se pot obține la 

nr.telefon 0261722185  

ACTE NECESARE 

 Cererea tip si declaratia – atașate -
pe site-ul liceului 

 Copie certificat naștere copil 

 Copie carte de identitate 

părinti/tutore legal 

 Copie sentinţă de divorț-unde e cazul 

 Copie recomandare înscriere în clasa 

pregătitoare (pt. copiii care  implinesc 

6 ani în perioada 01.09.2021-

31.08.2021) 

 Alte documente care să ateste 

îndeplinirea criteriilor 

generale/specifice (unde este cazul) 

 ÎNSCRIERE ÎN CLASA 

PREGĂTITOARE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 3 clase pregătitoare – 66 

elevi   

 învățământ tradițional  

secția germană 

 

 

 
    

  

 

 

 

   

                                                       

   

 

Liceul Teoretic 

German ”Johann 

Ettinger” Satu 

Mare 
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  CRITERII SPECIFICE DE 

DEPARTAJARE 

 Cunoaşterea limbii germane / 

etnici germani 

 Copiii cadrelor didactice și a 
personalului angajat al școlii 

 Părinte absolvent al liceului 

ACTE DOVEDITOARE 

CRITERII SPECIFICE 

 Adeverință individuală privind 
frecventarea secției germane la grădiniță 

 Dovadă etnic german: adeverinţă, 

arbore genealogic, declaraţie 

notarială 

 Adeverintă angajat al liceului 

 Copie diplomă de bacalaureat al 

părintelui 

 

”Viitorul lumii e în 

școala noastră!” 

  

CRITERII GENERALE DE 

DEPARTAJARE 

 existența unui certificat medical 

de încadrare în grad de handicap 

a copilului;  

 existența unui document care 

dovedește că este orfan de ambii 

părinți. Situația copilului care 

provine de la o casă de copii/un 

centru de plasament/plasament 

familial se asimilează situației 

copilului orfan de ambii părinți;  
 existența unui document care 

dovedește că este orfan de un 

singur părinte;  

 existența unui frate/a unei surori 

înmatriculat/înmatriculate în 

unitatea de învățământ 

respectivă.  

A DOUA ETAPĂ DE 

ÎNSCRIERE  

În cazul în care în urma primei etape de 

înscriere rămân locuri libere , acestea se pot 

ocupa în a doua etapă : 

 24 – 31 mai 2021 – depunerea 

cererilor 

 4 iunie 2021 – afişare rezultate 

Site web:  
http://www.lgerm-ettinger.ro/ 

 
Email: secretariat.ltg@jesm.eu 

 

Telefon: 0261722185 

Vă așteptăm cu drag! 
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