
Stimați părinți, dragi elevi ai Colegiului Național "Mihai Eminescu" Baia Mare 

 

Pentru că ținem la sănătatea dumneavoastră și pentru că ne dorim o colaborare cât mai eficientă, 

Compartimentul Secretariat al colegiului vă roagă să transmiteți orice tip de solicitare pentru 

diferite documente școlare (adeverințe, foi matricole etc.) pe adresa de email 

secretariat_eminescubm@yahoo.com 

 Nu uitați să ne precizați:  

 pentru adeverințe de elev: numele și prenumele elevului, clasa din care face parte și 

instituția la care veți prezenta adeverința;   

 pentru foi matricole: numele și prenumele elevului, anul în care a finalizat studiile 

liceale, specializarea și numele dirigintelui; 

 pentru adeverințe către URBIS: numele și prenumele elevului, clasa din care face parte 

și traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu. Pentru elevii care nu 

pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, unitatea de învățământ îi eliberează elevului 

o adeverință care atestă calitatea de elev, dreptul acestuia de a beneficia de transport 

gratuit, precum și traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu.  

o Vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de email indicată mai sus, până în data 

de 20  a fiecărei luni, o copie a documentului cu numele operatorului și traseul.  

o Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii 

solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, în baza carnetului de 

elev, vizat și ștampilat de către unitatea de învățământ, pentru anul școlar în curs, 

eliberarea documentului de călătorie, pentru transportul local de tipul legitimație 

de transport, abonament, card sau alt document tip, cu valabilitate lunară. 

o Solicitările vor primi răspuns în cel mai scurt timp posibil, pe mail (documentele 

scanate) sau, dacă situația o impune, documentele pot fi ridicate personal, 

respectând cu strictețe măsurile de organizare a activităților în cadrul unității de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS_CoV_2,  de la secretariatul colegiului cu intrare 

pe poarta principală din strada Culturii. 

 

Pentru informații suplimentare și clarificări vă stăm la dispoziție și la numărul de telefon 

0262.211.069, de luni până joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un an nou școlar sănătos și plin de satisfacții. 
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